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El Sant Primer de Maîg
!Es observació de tan corrent, àdhuc banal,

que les festes del  Iresponenresponen a" rea-
litats profundes de la natura humana i van
lligades amb el 'ritme de :es estacions. La
prova és que, a través dels canvis religiosos,
elles suren, adaptades a ta nova situació,
sota l'advocació, com diu la terminologia
eclesiàstica, d'un mou sant o d'un nou déu
o de qualsevol solemnitat nova. 'E1 sant, la
divinitat, la so'.emnitat, són mers ,pretextos
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estornuda d'una faisó humana ; negres i
amuntegades, diríeu una colla de capellans
tornant d'un enterrament. Però dura poc
aquesta nota clerical.

L'dbrer celebra la gran festa de la prima-
vera i ella li llença el seu somrís més ama-
ble.

La ciutat és mi'g buida.
Només, de baixada, per un carrer de Sar-

dà, dos homenots espellifats van cap al cor
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variables .amb els temps i amb les localitats
]'únic essencial és 'la festa i el seu caràcter.

Per exemple, hi ha una festa de , prin e-
era. Dins el misticisme cristià s'anomenava
Dlwendres Sant. A cada terra tenia lla seva
fesomia peculiar. Al Nord, 1'espalm del des-
vetllament de la natura. Wagner ens ha dei-
xat una traducció "musical d'aquest èxtasi.
Però al Migjorn, sota un clima fèrtil que
mai .no dorm, l'èxtasi ,pel llevar-se de la
natura no tindria cas. Més aviat aquest lu-
xuriant rebrot desvetlla em ]''ànima una llei
de malfiança. El Divendres Sant és una festa
negra. Res de so,rdll, si no és 1'escarritx de
les pases. Tenebres. Ciris. Mort. Amb prou
feines els vigilants de gala i, en alguna loca-
litat, els sdldats romans, «els armatse, a:e-
gren bèllicament ]'espectacle.

Però som a la vora de la Mediterrània i
ací la gent té la virtut de 'saber fugir per la
tangent. A la vegadda que conserven la tè-
trica màscara, part defora, saben, privada-
ment, esbargir-se. Calp dogma no hi és rígid
i — diem ací — : «feta la llei, feta la tram

-pa». Que no vol dir el mateix que no res-
pectar la llei ; ni tampoc, certament, tenir-li
ungran respecte. Vol dir, si^m'plement — i
aquesta observació ja la féu un dia Huxley,
—que els ,pobles llatins •tenen, prou imagi-
nació per concebre una solemnitat i, desparés,

La plaça de Catalunya, dilluns passat, arnb un aspecte desèrtic que ni cap vaga
ha pogut obtenir en tan alt grau

de Barceiona. L'un taciturn, l'altre xerraire,
i diu el xerraire

—No erm doneu ei éámyp ni • ew fióneu la
muntanya ; a mi, doneu-me la capital. No
hi ha res com la capital; jo hi passo l'es-
tona. Si fos ric, viuria en un gran hotel i,
algun cop ainiria al rompeolas, perquè el
mar, el mar, ja és una altra cosa ; aperó la
terra ! — i a fe que he nascut a pagès... !
La terra ! No la puc veure, la terra !

El xiroi blasfem, com el rabadà de les na-
dales, és el complement còmic d'aquest pes-
sobre de la festa de maig ; l'ombra de l'es-
cèptic ; el regust del pedant... el dimoni
d'Els Pastorets. E1 granet de pebre, que hi
ve bé. A ciutat, pels carrers deserts, mots
guardes amb carrabines. Són els armats
(laics) d'aquest dia de Setmana Santa,

Ja tenim una festa més, incorporada al
nostre calendari, on farà •costat a totes aque-
l les festes d'origen religiós, que el laïcisme
estatal no és prou fart per arrabassar de'l ta-
rannà de la nostra gent, que, meridional com
és, ha afegit les festes cíviques a les del ca-
lendari catòlic, i s'ha trobat així amb um es-
creix de dies de vacances. Ara tenim, ja
l'hem celdbra^da tres anys, la festa més festa
de totes, almenys pel que fa a cessació de
la majoria d'activitats. Al nostre calendari
s'ha afegit el Sant Primer de Maig.

Entremig de la gairebé indiferència del pú-
blic, filla del desconeixement, es celebra
aquests dies el setè centenari de la naixença
de Ramon Llull. Fora d'uns actes untiversi-
taris i d'algun que altre article periodístic,
res no indicaria que es tracta, com qui no
diu res, de I figura més important, la més
universal, de la literatura catalana.

Quan comparem, mal que no vulguem,
aquest fet amb el sovinteig de commemora

-cwns molt menys importwnts que tenen lloc
a l'estranger — on ni les meitats i quartes
parts de centenari no s'estalvien —, no ens
podem estar de formar una poc avantatjosa
idea de moltes coses que calarreglar en
aquest país on tenim la sort d'haver nascut.

1 no solament són les comparacions amb
l'estranger el que ens dóna més motius de
sorpresa. També en trobem aquí mateix.
Comparem, si no, la i tartància que pren

-gué á Catalunya la com,aemoració goethia-
na. A penes se sap com va anar, però el fet
és que enlloc, fora d'Alemanya, no es com

-memorà Goethe com a °Càtalunya. Es va
commemorar tant, que a estones feia rodar
el cap i tot. Gairebé no s'entenia el que pas

-sava. Qualsevol hauria dit que Goethe era
un autor llegidíssim i qut si popular entre
nosaltres. 1 tots sabem el que hi ha de veritat
sobre això. Però el fet és que pertot se'n
parlà i se n'escriví, s'organitzaren festes i
fastetes, s'ha editat un llibre revelant Goethe
als infants (no estic segur que no hagués cal-
gut abans revelar-lo als mestres), etc., etc.

No es tracta pas d'establir comparacions
entre Llull i Goethe i escatir quin dels dos
es mereix una naés sumptuosa commemora-
ció ; és tractá senzillament de remarcar un fet
que seria sorprenent si no fos que té la seva
explicació.

LZull és entre nosaltres menys llegit que
Goethe. D'altra banda, on i com llegir Llull?
Les seves Obres comp. - c s zth r d c -•
enllestides mai ; les edicions més assequibles
són escasses. 1, sobretot, ben poques perso-
nes saben alguna cosa de Llull.

Fins els que de tant en tant hem de fer
un article, som capaços de fer-ne amb més
facilitat un sobre Goethe que no pas sobre
Llull. Tots hem tingut ocasió de llegir més
coses de Goethe, sobre ell ti d'ell mateix, que
no pas de Llull. Es més fàcil tenir idees, prò-
pies o alienes, equivocades o exactes, totals
o fragmentàries, sobre el primer que no pas
sobre el segon. Es més assequible, ert l'ac-
cepció material del mot, i és per tant més
fàcil de mig improvisar quatre ratlles de les
quals sigui víctima l'autor alemany, que no
pas escriure-les prenent per tema la poc vul-
garitzada figura del nostre polígeaf.

Tenia raó Mn. Salvador Galmés quan, fa
pocs dies, ens dirigia a tots un crit que qua-
lificava com més d'encoratjament que de
blasme, perquè els catalarts traguem de l'o-
blit ewe què el tenim el plasmador de la llen-
gua catalana. Però el blasme hi era i me-
rescut.

A veure què farem tots plegats, collectivi-
tats i individus, per treure'ns-el de sobre.

J. C.

De Dijous -
- adijous

MIRADOR INDISCRET
Les coses com siguin

Al conegut periodista que respon al nom
de Màrius Aguilar, li ha estat concedida la
legió d'honor.

EI conegut periodista a les ordres d'En
Pich ha hagut de gruar molt de temps aques-
ta distinció, de la manca de la qual s'havia
queixat alguna vegada. Però tot arriba un
dia o altre.

Diguem que realment se la mereixia. Les
seves campanyes del temps de la guerra i la
seva provada — per hé que excessivament pri-
mària — francofï'ia el feien creditor a això
i molt anés.

Nosaltres, que no som pas amics seus, ho
reconeixem. Ara que també trobem que te-
nia raó aquell com,pamy nostre que, comen-
tant la notícia, deia

—ANo en feu cas. Que no veieu que a París
ara té lloc la Setmana de Bondat?

Mals costums
La setmana passada reportàvem unes in-

discrecions a propòsit dels Exercicis Públics
per a la Formació d'un Cens de Professors
de Llengua Catalana. Aquesta setmana ens
plau posar-ne uns altres a la disposioïó dels
amables lectors

Mentre el secretan del Tribunal anava
dient amIa veu alta els noms dels qui havien
de concórrer a la primera prova, un dels
candidats al títol de professor, en sentir-se
anomenat, digué

—Presente ! i
Un ténue brogit de rialles flotà per la nau

de l'Escola Normal. Després hom pagué
saber que es tractava, no pas d'un català
d'adopció, sinó d'un autèntic barceloní, soci
no menys que de Palestra.

Rigorosament verídic

gerundis pertot que m'envesteixen amb
l'ham esmodat de la seva t final.

Tomàs Roig i Llop, de la Lliga Catalana,
també va opinar:

—Serà qüestió que l'obstrucció parlamen-
tària la fem a cops de gerundi ; llavors gua-
nyarem.

Un subjec4e mal posat
El poeta Sebastià Sànchez-Juan va estar

malalt una llarga temporada. Veient-se pri-
vat de donar unes lliçons de català, va en-
carregar a un amic seu (de tendències extre-
mistes) que él swbstituís mentre ell estigués
malalt.

Quan Sebastià Sànchez-Juan va incorpo-
rarse altre cop a les activitats quotidianes,
va ésser advartit que el seu substitut s'havia
convertit en titular. Aquesta falta de l'amic
va implicar que el poeta digués, en llenguat-
ge de bon gramàtic:

—Ha estat un «subjecten mal .posat.

La competència no 4é enEranyes

De sis a set de la tarda, el vestíbul de
can Maragall és un concorregudíssim lloc de
tertúlia d'artistes i aficionats. Sovint, en
aquesta tertúlia hi ha més gent que no dins
la sala d'exposició.

L''a'ltre dia, enraonant i fumant, hi havia
En Serra, En Mompou, En Bosch-Roger,
En Camps-Margarit, En Viladomat i d'ai-
tres.

Un llumí llençat encès estigué a punt de
provocar una desgràcia. Caigut sota una cor'
Lina, aquesta s'encengué i començà a sortir-
ne fum. Tota la tertúlia s'hi abraonà per
tal de sufocar l'incipient inoendi,

—Tu no, home, tu no—digué Camps-Ri-
bera mentre agafava Bosch.Roger per un•
braç—. Que no et recordes que tu ets dels
d'En Merli?

Gros inconvenien4
EI pintor Camps-Ribera, que és 'bastant

calb, té un a,mio inventor d'un tònic ca lpil-
lar. L'antic ha convençut Camps iporqué usi
el seu producte. .I Camps s'hi ha deixat anar
amb tot l'entusiasme.

L'altre dia, aquest pintor estava explicant
le exçellències de l'inv?nta d'escultor Gra

-nyer, dient-li que amb ben ,pee temps d'em-
prar-lo li desapareixeria completament la
calba.

--ira—deia Camps—. Jo mateix, amb
un mes que me'n ;poso ja m'han sortit d'allò
més ca•be!ils nous.

---Ja et crec, ja—respongué Granyer—.
Perd hi ha un incanvenient. I si després,
quan m'hagin sortit els caibells, resulta que
no m'agrado?

Documenfs refrospecfius

Fa cinc anys, quan En Grau Sala dibuixa.
va a Llotja i encara no era el geni que algú
li ha descobert amb ganes de fer-li malbé el
talent, anava proveït dunes targes que
deien : ej. Grau Sala caricaturista.»

Tots els crítics han parlat de la seva pin-
tura com d'una cosa seriosa. Caldrà creure
que aquest antecedent no haurà influït en la
seva obra.

Oportunisme ceno per cent

Enric C. Ricart, el celebrat boixista, de
menut era l'infant més secardí de Vilanova.
Les mares l'esguardaven amb mal fingida
consternació i tothom, al seu voltant, es
creia obligat a contar les excel•léncies de l'oli
de fetge de bacallà.

El pare d'En Ricart sofria extraordinària
-ment ámib tot això, i cada vegada que l'as-

saltava d1 desig de .portar a fotografiar el
seu menut, acabava reconeixent que no era
precisament aquell un dels moments més pro-
picis.

Um dia — perquè no dir-ne feliç? — el pe-
tit Ricart, en desvetllar-se, va aparèixer amb
unes galtes magnifiques, extraordinàriament
inflades i gemegant d'un mal de queixal in-
suportable.

EI pare, un cop refet de la sorpresa, cuità
a emportar-se'l de casa desitjós de satisfer
una íntima i paternal vanitat : va portar-lo
a casa del fotògraf.

Els aprofitadors
No és cap conte jueu encara que ho sem-

bli. ''Es simplement una de tantes anècdotes
de certs homes de negocis força abundants
a casa nostra.

Dos germans, un de solter i un altre de
casat, mantenen un negoci de fabricació de
filats i teixits en el qual tot contribueix, la
iniciativa i l'estalvi, a engruixir cada any
el capital social. L'estalvi, però, és una de
les normes primordials de tots dos fabricants.

Un d'aquests, el casat, té un parell de
fills que en determinada ocasió s'illusionaren
per 'la possessió d'un gat d'Angora. Tant
insistiren davant del seu pare, que aquest
es considerà obligat a proporcionar-los-en un
i va empendre un amic

— Home — va dir-li —, els meus fills vol-
drien un gat d'Angora i tu que tens conei-
xenoes podries veure si algun amic teu en
té un per a posar-lo a la meva disposició.
No li hauria de costar res. El tindríem a
casa uns quants dies, fins que a la mainada
els hagi passat la illusió, i ja dl mantindrem
nosaltres.

L'amic quedà un xic perplex, i anava a
donar una resposta adequada, naturalment,
una evasiva. E1 germà solter del fabricant,
però, trobà una solució al conflicte familiar
i la proposà:

—4Si els nens et tenen aquesta illusió, no
t'amoïnis. Els compres un be, i que juguin,
i quan n'estiguin cansats el degolles i us
el mengeu.

A la prova de séntaxi, varen concórrer-hi
un centenar de concursants. El tema que els
fou donat contenia, justes, disset faltes, les
quals s'havien de corregir.

Hi va haver qui n'hi trobà, no disset, sinó
trenta.quatre.

No cal dir que devia ésser aquest el qui
esmenà el particúpi «estat» ja ben eserit en
el tema... per asigutn I
':això; naturalment, no unint-ia gens de gr1-

cia si no fos que és rigorosament verídic.

—Que vas a pescar? Efe., etc.
El .professor Emili Vallés, tot parlant d'un

tema que ell hagué de repassar, deia
--No ho he entés. Per dues vegades m'he

brabat que el conoursant ha fet aquesta es-
mona : ai0n diu : el tirà, ha de dir ; el tiràe.
Es a dir : corregint exactament, dues vega-
des, però am,b els mateixos mats.., allò que
ja estava 'bé!

Un del grup comentà :
—Sí, vaja; el concursant deu ésser un pa-

rent d'aqueill sord que anava a pescar.

El gerundi, mal somni
La clau — el parany — de la prova de sin-

taxi va consistir en d "existència de cinc ge-
rumdis, dos dels quals eren dolents.

Va haver-hi qui no n'esmenà cap i d'al-
tres, contràriament, que els esmenarem tots.
El cas més freqüent, però, fou el d'aquells
que esmenaren els gerundis bans i deixaren
intactes els improcedents.

Joaquim Areca, el comunista del B;O.C.,
deia

-E1 dia que jo mani, prohibiré sota .pena
d'afusellament l'ós de tot gerundi.

El corrector de proves d'El Bé Negre,
Emili Sabater, contava

—Fa dios que no puc dormir ; sempre veig
reailitzar-la d'una " manera aproximada sense
cap manca de respecte.	 1---	 ---	 —	 —	 -	 - --

Així els dies sants de Barcelona engega
-ven una gran mu:titud iproietària per les

faldes de Montjuïc. El çastell, en aquella	 r -
avinentesa; tenia les portes obertes. 1, ferés-	 / :''
tec però amable carn un gros ca de Sant 
Bernat es deixava amoixar pels humils i
les criatures,	 :	 '" =^

Això era tan bonic que, no .podent-se rea-
litzar per Dúvendres Sant, hom ha cregut	 ••
gportú ajornar..ho pel Primer de Maig, data
d'un lirisme gairebé trobadoresc que el pon
sament socialista, una mica llóbreg i casen
vari cregué oportuna per installar-hi una
protesta dolorida. Però, ,país irreverent que	 ^^ ^•
Som, els pardals de la Raim;bla han fet llurs	 -_
nius al "bell cor de les banbasses del patriarca
Marx, i el Primer de Maig, a Barcelona,
Cepsa tota la poesia mig tenebrosa mig asso-
lellada, com d'un dia de maig que plou i fa
sol, que abans tenien els dies sants, i santi-
ficats oficialment.

Poc brogit pels carrers. Protesten els tram-
Vies i els taxis. Però el que és els homes,
ca barret! A corr ues envesteixen la munta-	 •`-"
nya i acampen a la vora de la font. El pa és
eixut, perquè el forner — conscient e'll 

—també vaga ; però hi ha bona gana, després
de tant de camí... !

De baralles, només les de dues noies, que
no s'avenen a :portar el cove de la vianda.
Uns noiets fumen seguts a ]'herba, amb	 :, ;
certa petulancia .poc segura. I una dona vella	 '''^'' ^ • '•t' ;''. •' • ' •
Puja la costa rondinant i fent constar que no	 I 	 o
es fatiga, però.	 • '

A l 'entrada d'un poblet,
res	

un 
paretsp
ramat de ca-	

M o s s è n S a 1 v a d o r G a 1 m e si	 passa fregant-se per les	 i tus i



denhauer-Prenn en 4 sets (matx Alemanya-
Espanya 1929).

Guanya de parella amb Saprissa contra
Ewbank-De Borman en 5 sets (matx Bél-
gica-Espanya 1930).

Guanya de parella amb Tejada contra Ro-
kujevic-Schaeffer en 5 sets (matx Iugo5là-
via-Espanya 1930).

Guanya de parella amb Sindreu contra
Harada :Abe en 5 sets (matx Japó-Espanya
1930).

Guanya de parella amb Abuso contra

Maier en 1913

Menzel-Rohrer en 3 sets seguits (.matx Txe-
roslovàquia;Espanya 5931).

Guanya de parella amb Tejada contra Mi-
nerbi-Del Bono en 4 sets (matx Itàlia-Espa-
nya 1932).

I finalment guanya anvb Dura11 a Perry
Hughes en 3 sets magnífics en el matx An-
glaterra= spanya darrerament celebrat.

Aquests resultats són prou eloqüents ,per a
estalviaranos tot ulterior comentari.

5*z

Josrr MARIA DE SAGARRA
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Buby Maier, figura del tennis înternacionaILÄI'EIITIY

Els cops bàsics de Maier
són : un servei potentíssim i
un gran smash. Aquests cops
es complementen amb el seu
drive i amb una bolea molt
ràpida i Iperfectament colloca-
da. Quan l'adversari aplica la
bala amb força sabre el seu revés, aquest es
produeix aimib facilitat i amb un ailt ,percen
tatge d'efectivitat. En canvi si hom li juga
tou, Maier es veu .precisat a adonar-li força i
collocació alhora i •és quan apareix més in-
segur. E1 seu punt vu'nerahle, en un mot.
Com a bon jugador que és Maier, excelleix
en els passing-shots sera:pre .precisos i ajus-
tats. I encara en el lob bé una arma que
molesta molt el contrincant. A remarcar so-
bretot la gran .profunditat que dóna a la
bala ; una de les seves característiques. La
pilota de Maier, correctament batuda i sem-
pre animada d'una gran força de collocació,
viatja .per la pista amb una velocitat que
deeborda materialment l'adversari.

Davant el nostre defender mamés hi ha
dues posicions a pendre. 0 bé cal replicar-li
amb la mateixa celeritat que ell , imposa, o
bé neutralitzar :es seves envestides frenèti-
ques per mitjà de cots precisos, tàctica adop-
tada per Brugnon — el gran veterà francès 

—en els darrers partits odlobrats entre el Bar-
oelona 1,. T. C. i el Racinig Clulb de France.

Hem parlat del lob de Maier, i ara que ve
a tomb cal dir que una de les jugades que
hom practica amb més precisió a Catalunya
és el lob.

Segurament degut a la ,pobresa del smash
de la majoria de les raquetes locals, el lob
s'ha convertit en la jugada preferida i sens
dubte és la més còmoda a adoptar davant un
contrincant situat a la xarxa.

Així i tot Maier no abusa del lob. Més
aviat és .amic d'aplicar una bala lif tada so-
bre un corredor per poc que el jugador con-
trari es desoolloqui.

x5*

Maier practica un tenis moderníssim. Un
tenis perfectament atlètic, dut a un tren tan
dur i tan esgotador com el seu,

iMantes vegades el veiem anticipar-se al
bot de la pilota, i tot avançant des del fons
de la pista, torna de bolea — guanyant dos
temps i sorprenent el contrari — una bala
que qualsevol raqueta de característiques
menys ràpides hauria tornat de drive o de
revés normal.

Hem vist damunt les mostres pistes juga-
durs més precisos i mostrant més regulari-
tat, però ben pocs donen a llurs actuacions
aquest aire d'improvisació genial i de jugar-
s'hó tot en una carta. 'Es en aquest aspecte
que nosaltres l'admirem.

Majen és un gran jugador, en l'actualitat.
Una de les raquetes que avui compten dins
el panorama tenístic internacional. Malgrat
això ham l'endevina poc format encara. Es
en les seves falles on hom pot veure el for-
midable valor que serà ben aviat.

Es seus «nervis»... Heus ací encara un
dels factors que constitueixen un seriós han-
dicap per oll. Davant l'obstaole, situat contra
un jugador que concentra totes .les selves
energies a assegurar el punt, Maier es sent
empresonat per l'alentiment del ritme; es
desespera rabiosament i és quan comet
aquells errors inexplicables o bé — si la sort
l'acompanya — porta el joc fins al límit del
risc i arrenca aquelles ovacions delirants a
la multitud que el contempla.

.	 *5*

La raqueta en les mans de Buby sembla
un objecte sense pes. Maier hauria d'emprar
raquetes que no pesessin oueces sinó quilos,
molts quilos. Juga habituaalmemt amb raque-
tes de 14 Ija ; tant se val, sempre queden
ingràvides dins les seves mans de gegant.
De tant en tant és fàcil atrapar-lo — com
a quasi tots els jugadors — en un moment
que no sap què fer de la raqueta... Però men-
tre els altres no saben què fer duna cosa tan
pesant (en el moment de dubte l'instrument
esdevé més feixuc) e'll sembla com despro-
veït de raqueta, sembla un guerrer desarmat.

***

Enric Maier neix a Barcelona el 31 de de-
sembre de 1910.

Evidentment el petit Buby no va néixer
amb una raqueta sota el braç, ,però podem
assegurar que al cap de pocs dies ja tenia
una pilotà de tenis à les mans.

Maier i Perry

pilota de tenis. La bala blanca en mans de
l'infant—rcemei senzill i eficaç—tornà la pau
als esportius del club i a la mare de. Brsby.

Mentre a la seva vora hom batia enèrgica
-ment lespilotes de tenis .produint notes mu-

sicals d'una rara qualitat, Baby •adormit amb
la bala ociosa ben agafada, prenia el sol dins
e: scu diminut cabriolé hores i hores...

Van passar uns quants anys...
Així que el petit tingué certa experiència

de la vida, començà a robar pilotes pal seu
compte — la víctima era el club del Turó,
naturalment — i s'a^ficionà mot al joc de
saco que practicava sobré un mur del jardí
de casa seva.

[.'Anton del'furó — que és una institució
del tenis local — s'adonà aviat de la desapa-

ici ó de les bales de tenis i amb ei seny que
el caracteritza decidí regalar-li de tant en
tant alguna pilota vella, fent així estalvis
apreciables a favor del club.

Van passar més anys. Un bon dia pren-
gué una raqueta i ja no la va deixar mai
més. Sofrí la fractura del braç, però així
i tot l'any 1920 començava a jugar seriosa-
ment amb el seu .amic Marcel Gamiper en el
club Turó tots es diumenges al matí. A la
tarda després de dinar el pare Gamper am-
menava el seu fill i el petit Majen al futbol...

L'any 1922 actua en el social del seu club.
Buby té onze anys. En primera ronda és ba-
tut pel jugador Debis. Amb tot, Leask ja
s'havia jugat un vermut a favor seu. I Leask
era un home que en tenis s'hi coneixia...

Romeo Aoq.uarone, e1 conegut entrenador,
arriba a Barcelona .l'any 1924 amb l'objecte
d'entrenar l'equip olimipic espanyol. Veu ju-
gar Majen, s'hi engresca i dbna les primares
lliçons al junior. Fins a 1927 no el deixa de

gla mà jugant habitualment amb ell.
Aquest notable professor fou l'autor del

nou estil, mescla de joc americà i francès 
—raipidesa en els cops i dinamisme en l'execu-

ció — que adoptà el nostre Maier. No era
pas 'l'estiu que més s'avenia amb :es caracte-
rístiques antigues del seu joc, però el defen-
der català d'avui oreu que Romeo Acqua-
rone el va portar pel 'bon camí.

La majoria dels jugadors d'aquell temps,
i fins dls directius i crítics d'aquella època
que avui apareix tan reculada, no veieren
pas de cop en Baby Maier el futur campió.
Ben pocs endevinaren en ell possibilitats de
gran raqueta. Heno opinava que era un noi
sense cervell que no faria mati res de bo.
Més que tenir detractors seriosos, hom li
feia el buit. Costé molt de fixar l'atenció da-

1 munt d'ell de 'bones a primeres. Hom deia
(( Major... Maier... vaja, home, no em feu
riure... no té suc ni bruc.n

Malgrat això, L'Esport Català (el setma-
nari de calor de rosa ben viu dins el record

1 de tots els bans esportius) publicava aquell
mateix any el segúent article a propòsit de
la figura que avui ens ocupa. (6 de juny de
I9^7•)

En aquest artidle signant Fivaller, comen-
tàvem les seves primeres actuacions i tractà

-vem de situar-lo com una «esperarnçan del
tenis català. Ens proposàvem sobretot dbrir
els ulls de la major part de la gent que pas

-sava indiferent a través de la pista on feia
les seves exhibicions. Heus -en ací un tros

((UN JUNIOR : ENRIC MAIER. — ...Malgrat
la seva estatura gegantina, és un noi de
setze anys. Té tot el posat d'un gran infant
i això el fa doblement sinrpàtic. Parla un
català viu i correcte, admirable si és té en
compte él seu origen alemany...

»!Encara que porta alguns anys jugant a
tenis, Maier no ha estat avantatjosament
conegut dels tenistas fins als darrers campio-
rats de Catalunya.

((Em guanyar en l'esmentat torneig el sin-
gle junior, el dable segona categoria amib
Puigmarti i quedar finalista en el campionat
individual de la mateixa categoria, obliga
els crítics a parlar d'ell, i des de llavors obtE
en •poe temps belles ;performances que li
dbren de bat a bat les portes daurades de Ir
fama tenística.

(,Of arribarà aquest jove jugador si comp
ta amb una voluntat ferma? Ningú no poi
dir-ho. El seu joc és una cosa que restí
formant encara. No obstant, dóna una bon
profunditat a la bala i no manca pas del to.

1928. Bat per primera vegada en el social
del Barcelona L. T. C. (Maier en aquesta
època deixà de defensar els colors del Turó
por formar part de l'equip del Barcelona L.
T. C.) Sindreu, el qual va pendre revenja
d'aquesta derrota en els campionats d"Es-
panya d'aquell ami.,

Aquest mátela any (1928) en un matx in-
ternacional a Merano (Itàlia) aconsegueix
4 punts ,per a Espanya batent Serventi, Del
Bono, i s'adjudica els dos dobles de parella
amb Flequer. Són els seus antagonistes
Morpurgo-Del Bono i Balbi-Bonzi.

Segueixen les victòries ressonants. A la
Riviera bat sorollosament la gran raqueta
australiana Hawkes per 7/5, 6/8, 6 /2.
Aquest any 1928 és per a Buby l'any dels

grans triomfs. Es campionats de Catalunya
el veuen guanyador de totes les finals del
concurs, exceptuada la prova individual, en
la qual Flaquer, llavors en gran forma, ob-
tingué el títd en cinc sets.

Despnés d'aquest únic contratenups, Maier
la no és mai més batut per cap raqueta na-
cional.

En els cam,pioinats de Catalunya esmen-
tats, Maier obté les .proves següents : Junior,
escolar, doble escolar, dable segona catego-
ria, doble .primera categoria, mixt.

1929. Campió d''ESanya en singles, do-
bles i mixtes. (Dobles amb en Sindreu (Fran-
cesc) i mixt amih Rosa Torras.)

Forma •part de l'equip de la Copa Davis
per primera vegada i guanya l'úinic punt que
s'adjudica Espanya contra Alemanya.

Maier, ben català .però d'origen alemany,
té la desgràcia d'haver d'eliminar el seu qua-
si compatriota Moldenhauer, el gran defen-
der alemany desaiparegut, tan admirat a tot
arreu de; món.

Vénen els campionats de Catalunya i con-
firmen rotundament la gran classe del nostre
jugador.

En aquest concurs, totes les proves prin-
cipals són .per a dl.
De 1930 endavant tots els campionats de

Catalunya i d'Espanya veuen el seu noei
tancant la clau final de les gràfiques (natu-
ralment, tots aquells canipionats en els quals
el seu nom ha estat inscrit).

L'any 1932 (novembre) emprèn un viatge
a Berlín. Sojorna llargament a la capital
d'Alamanya. iEl mes de març d'aquest any
(1933) s'incorpora novament al tenis català i
amb la seva particiipaoió estimula totes les
manifestacions del nostre esport d'una ma-
nera notable.
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De les dades que deixem transcrites, es
dedueix que Enrie Maier no solament és un
formidable valor en singles, sinó que també
en dobles és un element de gran rendiment
si hom li oposa equips de talla.

Es curiós que un home que té fama de no
tenir cervell dins la pista, assoleixi un grau

d'eficàcia tan gram precisament en una suena
de jac (partides por parelles) la tècnica del
qual es basa principalment en la ràpida con-
cepció de la jugada i que demana un ins-

tint molt afinat i una bona celeritat en els
reflexos nerviosos. Un home de reflexos lents
rnai no serà un valor aplicable en els dobles.
Tampoc un jugador que no descobreixi quasi
automàticament la descollocació dels contra-
ris pot intentar amb èxit aquesta especiali-
tat... Tot això ens dóna la idea que si a
voltes comet un error de tàctica, no és degut
a una impremeditació, sinó que per excés de
rapidesa veu més d'una jugada a fer en un
moment donat, i d'aquest dualisme neix una
indecisió.
Considerem interessant reproduir ací la

participació de Maier en dobles dins la Copa
Daais. Actua set vogades amb un resultat de
6 intervencions positives contra I de nega-

tiva.
Perd de parella amb Tejada contra Mol-

No podríem tancar definitivament aquestes
rotes sense transcriure uns paràgrafs de la
primera lletra que ens escrivia Buby des de
Berlín. Tenen actualitat encara. Es tracta de
la reacció del jugador i de l'home enfront
aquest tenista impersonal que és Tilden. Al-
trament aquesta impressió és com.pletaamnt
inèdita. Diu així

(1 ...Res puc dic-te de la forma actual de
P'renn i Van Cramm, encara que juguem
molt sovint ; però é; que Prenn no ha jugat
des de la Copa Davis i es troba en el meu
cas. Es pot dir que pràcticament no he ju-
gat des de Wimbledoin (tenis seriós, s'entén)
i Cramm encara no ha començat a entre-
nar-se de debò.

)(Avui [zq de novembre de 1932] he jugat
un dable contra TILDEN que es troba ací de
tournée. Hem lluitat Barres i jo contra
Cranvm i Tilden i hem deixat la partida a
un set per cada u (8/ro, 7/5) després de te-
nir s/3 en el segon set. jo he jugat ('tu ja
ho saps) contra Viures, Austin, Cochet, Bo-
rotra, Lacoste, etc., però la impressió que
m'ha fet "Pilden no me la farà mai ningú
més. N'estic cert. Potser sigui la fusta, que
no és el meu element, tot i no jugar-hi ma-
lament, però aquest servei, aquest revés,
aquest drive fantàstic, creu.me, això no es
traba enlloc més. Vines, per exemple, et fa
pressió i et martelleja fins que arriba el mo-
ment que has de rendir-te; Cochet i Lacoste
et tornen la ,pilota amb tanta iregularitat que
si t'hi fixes massa perds per fàstic, però
Tilden, noi, inventa I im iprovisa uns angles
tan insospitats que et fa l'efecte que mai no
ets al teu lloc. Sembla que lla pista es vagi
fent gran i tu petit per .moments. A voltes
et sorprèn amb unes pinyes que no hi ha ser-
vei al món que resisteixi la comparació. Pot-
ser no pica tan fort com Vines o potser com
jo mateix en el moment del servei, però la
pilota et ve animada d'uná força diferent
(de collocació) tan poderosa, tanprecisa, que
hom no hi pot arribar.

»L'únic que a la meva manera de veure
no lliga amb la resta del seu joc admirable
en tots els aspoctes és el srnash. Cal dir que
l'acaba sempre, però no és tan fuiiminant
com la resta de: seu joc. A remarcar sobre-
tot el joc intelligent que fa. Si puges a la
xarxa sabre un bon drive, ell potser no et
passi, però et jugara urna piloteta aparent

-ment idiota i la f.dliaràs a,mb un 90 per roo
de probabiiitats. No et pensis que exagero.

Es ben bé tal com t'ho dic. Jo no coneixia
Tilden més que a través del cinema. No
l'havia vist amb els meus ulls mai. Doncs
bé, vaig anar al club a cercar una raqueta
trencada i hom demanà un jugador per a
fer un quatre. Es així com em vaig trabar
a Tilden al davant. Es una cosa mdlt se-
riosa, molt! Es :a màquina de tenis més
complicada i més fina que mai puguis veure.

»Tornant de la pista me'n vaig directa-
ment a casa i em .poso tot seguit a escriure't.
La meva impressió no pot pas ésser més
fresca.

((Tu em diràs després d'aquestes explica-
cions tan poc brillants : per què Tilden perd,
si té tot això que acabes de dir?

„Són els seus nervis. ¡fixí que es posa se-
riós vol forçar massa el seu joc. Tilden és
un artista. Vol treballar damunt el contrin-
cant.com si fos una figura de cera. Si l'an-
tagonista es resisteix massa, es posa rabiós

i és ell mateix el que .precipita les coses. Cal
veure'l quan està fi. Es un creador de juga-
des genial i fa e: que vol amb la raqueta.»

Fins ací Buby Maier.
D'ací endavant una perspectiva de milans

de petites pistes enfilerades que obren les
seves portes metàlliques a les noves gestes

del campió.
En primer pla a ]'ombra fina del cordatge

de la raqueta vibrant, la faç vermella del
nostre Maier que somriu una mica admirat
d ell mateix...

CARES SINDREU

Tenerife. — Si Gran Canària vista en un
mapa fa l'efecte d'un acàrid, Tenerife té una
semblança sorprenent amb una costella a la
brasa. Una costella immensa, grassa, gus-
tosíssima, damunt d'aquesta plata d'ensiam
desesperadament ensulfatat que és l'Atlàn-
tic. 1 en el centre del mo11 carnós de la cos_
tolla, la substància de Tenerife es va inflant
i es va cremant fins a produir aquesta mons-
truosa butllofa volcànica que és el Teide. El
Teide representa l'esforç de les Illes Canà-
ries per crear alguna cosa que tingui resso_
ràncies èpiques r una teatralització convin-
cent. Sense el Teide, Tenerife seria un clap
de terra bona per a l'agricultura, per a la
mandra, ,per als aquarellistes o per als tu-
berculosos. Una terra dolça, grassa, tèbia i
brillant com n'hi deu haver d'altres escam-
pades per aquests mars de Déu ; però anb
el Teide des coses canvien aquest mugró de
lava de quatre mil metres, una mica escap.
çat a la apunta i amb un collaret d'excoria-
cions dins de les quals es refugien les neus
peripètues, té la virtut de convertir l'illa de
Tenerife en un d'aquests recons de la terra
en els quals la geologia s'encongeix i ,perd
l'ora:mus, .per donar la paraula a una mena
de poesia còsmica i dedlamatòria que no us
deixa tocar de peus a terra. 9questes coses
com el Teide sens dubte han estat la causa
que en el món es produís la música polifà
rica, i que els grans profetes morissin de
mala mort després d'haver dit insults 11am-
peguejants als homes més poderosos de la
terra. Sense aquestes coses com el Teide,
els homes no haurien tingut sobre la Divi-
nitat i sobre el bé i el mal idees tan carre-
gades de metall i de flames de bengala, i és
mdlt possible que persones com Wagner o
com Victor Hugo ano haurien donat mai l;i
feina que han donat a les impremtes. 1 és
per això que nosaltres, homes del Mediter-
rani, aficionats als cafès i a no complicar-
nos l'existència, quan ens trobem davant
d'una muntanya transcendental com el Tei-
de, ens semti^m una mica aclaparats .per 'l'e-
xotisme i per tot él que té d'excessiu i de
monstruós aquest paisatge.

Jo he pogut digerir tota la pompa infer-
ual d'una mnuntanya com el Vesubi, sentint
sota els peus les cançons napolitanes i les
pedres mortes de Pompeia, perquè allò tot
I ésser desconcertaint i exagerat, no fugia
dol clima da la meva imaginació i dels meus
sentiments ; ,però la ,pompa del Teide, deses-
perat sospir de lava que es va estirant i va
fugint d'aquesta vall immensa de bananes
i de palmeres, i de palmeres i de bananes,
confesso que és massa forta .per a les meves
digestions sentimentals. 'Em trobo a faltar
la corbata i la cabellera de Chateaubriand i
un tigre lligat amb una cadena que em vagi
fent reverències.
Tot això ho consigno per fer constar que

el Teide vist a través de la vall d'Orotava
és l'espectacle exòtic que més m'ha commo-
gut en aquestes illes desconcertants. A Tene-
rife les coses m'han semblat molt més ple-
ces de suc i d'elegància que a Gran Canà-
ria. També he vist que aquí, com a tot ar-
reu, les rivalitats insulars es dediquen a do-
nar idees equivocadas; però tota •persona que
tingui un cop d'ull imparcial veurà, venint
de Las Palmas i arribant a Santa Cruz de
Tenerife, que en aquesta illa més forta i més
brillant de .paisatges que l'illa de Gran Ca-
nària, s'hi dóna uin perfum d'història i de
tradició que a Las Palmas ha desaparegut
sota l'oli, el carbó i la bellugadissa del part.
Las Palmas fa D'efecte d'una factoria comer-
cial, borrosa i sense caràcter ; hi cerqueu els
cinc-cents anys que té d'història i no els
veieu enlloc; en canvi a Tenerife us trobeu
ciutats cona .'.a Laguna i com La Orotava,
en les quals la pedra obeeix un estil i la
fusta que la decora és tota ,plena de corcs
aristocràtics i d'un vennís de la més fina
tradioïó.

A Santa Cruz, els carrers i les place; te-
nen un gust mancat de capital de província
espanyola molt :nés que a Las Pelmas. I us
fa l'efecte que en aquest port les idees, les
persones i els cafèa són més endreçats i res-
piren amb un ,pulmó més ample.

Perd tota la gràcia de Tenerife es con-
centca en la vall de l'Orotava. Aquesta vall
immensa és un dels dipòsits més rics que hi
deu haver al món ; la quantitat de bananes
que surt cada any de la vall de l'Orotava
representa urna fortuna no diré incalculable,
però sí absolutament respectable.
Entre el mar i el Teide es va passant de

la flora tropical a la flora alpina fins arribar
a la lava desèrtica, tan negra i tan infernal
com es vulgui. Des del Puerto de la Cruz,
el Teide endodcjt per la vendar grassa i en-
vernissada de la v all fa la impressió d'un
espectre cansat i marejat pels núvols. Al
Puerto de la Cruz hi ha quatre barquetes
molt lluents i uns hotelets com cases de ni-
nes. La 'sorra del Puerto de :a Cruz és ne-
gra ; les platges són com un llençol de seda
negra; damunt d'aquestes platges es couen
els braços i les cames unes angleses de dm-
quanta anys rgpicats. Llurs marits i llurs
amants se les miren des del bar amb un
barret die palla immens posat al clatell i amb
unes ulleres fumades. Les angleses desprós
del bany de sol beuen una mica de tonc
water o una mica de suc de llimona, i pas-
segen els ulls damunt :a vall de l'Orotava,
exactament igual com un cargol passeja la
seva gelada flonjor damunt duna fulla d'en-
siam.

La mare del menut Maier (el gegant d'avui
tamlbé va ésser un dia menut) acostumava
en aquell temps a fer pràctiques tenístiques
en el Club Turó. Els matins assolellats, le
senyora Maier prenia l'infant i la raqueta.
La raqueta per jugar a tenis li feia un gran
servei. No així l'infant, que més aviat difi-
cultava la bona marxa de les coses, car amb
els seus plors , considerables si hem de creu-
re els testimonis de l'bpoca — era el mal
somni de tots els estadants de les pistes.

La solució del conflicte fou simplement una

de .precisió. Dues qualitats ben remarcables.
Sols podrem retreurelila seva concepció pue-
ril de la jugada, però això en ell no és un
defecte, sinó conseqüència natural de la seva
joventut.

((Mujer anirà lluny, i tots tenim l'obliga-
ció de donar-li la mà per tal de faci'itar -li la
conquesta d'un lloc que pot ésser un dels
primers del tenis ibèric. El seu club ho ha
comprès així i no regateja cap esforç per a
formar-lo ràpidament. Andreu, el bon amic
nostre, ha esderoiragut un mestre ideal per ell.

»Convé, ara, que e'-s direotius del tenis de
casa facin atenció a les novelles valors que
donen fe de vida i orientin les coses en un
sentit tat diferent del seguit fins fa poc. Vol-
dríem que él pas dels jugadors que pugen no
es veies obstruït pel mite dels valors consa-
grats... Ço que constitueix una imposició in-
tolerable i una política obtusa.

((En tenis, un exemple el tenim, i ben grà-
fic, en la carrera de Juanico i Sindreu que
sen^pre un xic massa a segon terme s'han
format dins un medi poc folgat... Pam a pam
han hagut d'obrir-se camí entre les desferres
glorioses del passat que els ofegava...

»Call pensar que sovint és bo d'exposar el
guany immediat si amb això es contribueix
a formar jugadors nous, que poden represen-
tar l'èxit de moltes futures actuacions. Cal
pensar més en l'esdevenidor que en el pre-
sent, si es vol fer tasca positiva i perduraíbla.

»Per avui, volem només deixar ben sentat
lue en el junior del Turó Enric Maier, hi
la pasta de tenista de giran classe.»

^ tt tt

Cad dir, en honor a la veritat, que sis anys
mera hom veia les coses del tenis d'una

manera tota diferent a la d'avui. La gent no
entenia la tècnica de nova modalitat de Maier
precisament per excés de modernisme. Li
trobaven un jac massa eixelebrat.

La gram sensació de risc i la saya frenètica
mobilitat feien que hom no tingués fe en ell.
De totes maneres; aviat el sector directiu
reaccionà contra els detractors de Buiby i
l'any 1927 mateix esdevé ja internacional,
actuant contra França a Oviedo (tenia setze
anys). IEs l'any que, •oim dèiem em la nostra
valla crònica, Maier topa amb Cochet a Pa-
rís. Hi fa el score ressenyat de 2j6, 6/4, 6/
(de Cochet, naturalment), però en el tercer
set portava g a z a favor d'ell i temia encara
el servei al seu favor. El jutge-àrbitre del
concurs, interessat que las coses rutllessin
bé, i per tant desitjant una gran final a base
de Cochet i el guanyador de la zona oposada,
corria por les pistes desesperat, tement amb
justícia que Maier assolís vèncer Cochet as-
guerrant-li tota la combinació amb les pèr-
dues consegüents a la taquilla.
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Un aspecte del 1 Saló «Miradora -

El Consell d'Estat, recentment bastit pels japonesos a Txangtxun

. .	 u
E pintor Rodes i la seva època La qíÍesti6 de_I'Extrcm Orient

Vaig decidir-me a ;paular de Vicenç Rodes
perquè, apart d'ésser un dels pintors més
antics d'aquest I Saló MIRADOR, és dels que
hi estam relativament menys representats. Hi
té obres de la seva producció .normal — co-
mercial, encara que amb tota probitat — i cap
de les coses de categoria que feia.

També rn'hi decidí d'amistat amb els néts
del pintor, Fidel i Vicenç de Moragas i Ro-
des, pel respecte i afecte que els tinc, i pot-
ser també iperquè sabia que tenien dades que
em donarien la feina feta, com així ha estat.

Vicenç Rodes i Aries

Només m'ha calgut repassar algunes lectu-
res per trobar el to d'època.

Rodes nasqué a Alacant. Segons sembla,
el z de maig de 1783, i dic això perqué el
seu únic biògraf, Carles Pirozzini —en un
discurs llegit a l'Ajuntament d'Alacant en
1889 i publicat a Barce ona en 1891 — afir-
ma, rio sé per què, que nasqué en igqr. Seria
més agradable que tos així, en un cert sen-
tit. Quan Rodes, guanyats a l'Escola de
dibuix d'Alacant tots els premis, estudiava
pensionat pel Reial Consolat a l'Acadèmia
de Sant Carles de València, fou citat, en 18o9,
a la seva terra per fer-hi de director interí
de l'Escola. Si masqué en 1791, tenia divuit
anys, i això faria bonic, director als divuit
anys : fins és una mica romàntic. Si nasqué
en t783, la cosa no té cap gràcia.

En temps de la guerra dels francesos, Ro-
des corria ,per València, on feia retrats al
minut als oficials, a tres -pessetes. L'any 1815
obtingué a la citada acadèmia e1 títol, amb
diploma, ,per exercir lliurement la pintura.
Era pintor amb títol : res d'intrusisme o cu-
randeirisme.

En i8i8 gla pròpia Acadèmia de Sant Car-
les el féu acadèmic de Mèrit per la pintura.
Tenia molt nom entre el ipúblic, i especial-
ment entre el grup d'intellectuals que vol-
taven la famosa duquessa de Frías. Ell feia
aleshores miniatures, i es saip que la du-
quessa en regalà algunes, .muntades en marcs
de briïlants. La família d'ell en conserva u_na
d'admira'b'le.

P'orò els seus triomfs eren ja en el pastell,
que estava de moda — després d "haver-ho es-
tat a França en el segle anterior. Tingué la
traça de donar als retrats un vigor i una
qualitat ,,poc corrents. Per cert que ell tre-
ballava — com em penso que és molt corrent
en aquest procediment — fent servir el dit
xic per esfumar el llapis. I els seus especta-
dors, als quals això devia venir de nou, ad-
miraven com aquell dit transfonmava les rat-
lles de llapis en les qualitats de carns i robes,
lins al punt que la duquessa de Frías parlava
de! seu dedo milagroso.

Fer una carta de Vicente López — l'autor
del famós retrat de Gova — al nostre Rodes,
amb qui eren molt amics, sabem que un dels
seus retrats de la duquessa, reproduït en lita-
grafia, serví ,per encapçalar una elegia a la
mort d'aquesta escrita per Juan Nicasio Ga-
Ilego.

Rodes tenia ja un nom, com ho ,prova el
fet que fos enviat a cercar de Barcelona pels
fills del comte de Santa Clara, els quals vo-
lien un bon retrat de 'llur ,pare al ans aquest
no morís. 11ixò era en 1820. Rodes vingué a
Barcelona, i posà a la Fonda de ']es Quatre
Nacions, .a millor, situada al que aleshores
era centre de Barcelona. IEl retrat del com-
te, de quinze pams d'alçada, de cuerpo en-
tero y de conuposicióu, fou un èxit i li val-
gué in finitat d'encàrrecs. Degut a això, i
que Barcelona li provava (estava millor d'una
malaltia d'estómac que patia), envià a cercar
la seva dona i el seu fill per installar-se de-
finitivament ací.

De la casa del seu amic el botànic Cava-
nilles, on vivia darrerament, .anà a un pis
del carrer d'Escudeilers, que era aleshores el
millor carrer de la ciutat o poc menys. Més
estret, a trossos, del que ara és, estava illu-
minat a fes nits per les llumeneres de dos
brocs de dues farmàcies, i per cinc fanals
penjats que el vent feia anar com volia. Hi
havia les 'botigues de .moda — entre elles les
del sabater ,per a senyores Bros, el primer
que exposà les sabates en aparadors de vi-
drieres. ;Hi havia quatre cafès, i el palau dels
Castelidosrius. Que Rodes anés a viure-hi,
vol dir que ja era un home de categoria.
A la mateixa casa vivia el pintor Rigalt, amb
qui foren íntims amics.

'Eren els temps d'El Europeo, de les ;per-
torbacions polítiques, de Manuel de Caba-
mes i, anys després, d'El Vapor i de l'Oda
a la Pàtria.

Rodes, aclimatat a Barcelona, obtingué
en 1834 el càrrec de Profesor en la clase del
colorido y composición con la corrección del
antiguo y el natural y la inspección de todas
las demás clases de principios (suposo que
vol dir elementals) a l'Escola de Nobles Arts
de lla Junta de Comerç de la ciutat. Com a
mostra de: seu saber hagué de pintar un qua-
dro de corryposició, per al qual li donaren el
tema : Abraham, a proposición de Sara su
esposa, toma por mujer también a su sierva

Agar. Això del tema aleshores era fonamen-
tal en pintura.

En les primeres vacances, Rodes hagué de
fer de nou tots els models de dibuix de l'es-
cola. Ho féu treballant directament sobre la
pedra litogràfica : era home d'enginy i li
agradava apendreiprocediments nous. Entre
els seus ,papers hi ha una llibreta d'apunts
sobre 'litografia.

En J837 fou nomenat director interí de
]°Escola, i em 1840 —l'any que pujà a regent
Baldomero Espartero — Vicenç Rodes obtin-
gué el nomenament de director efectiu.

La seva fama estava consagrada, i era de
bon to fer-se retratar por ell : les millor cases
tenien retrats al pastel], que ,pintava sabre
seda blau.grisa. En feia a l'oli, però no s'hi
acredità tant. Retratava tothom : Ferran VII,
el general Castaños, l'escultor Ca•peny,
Mina, Riego, Bertràn de Lis, el duc de No-
I tejas, el comte d'España. Per cert que quan
feia el retrat d'aquest es promogué un in-
cident, perquè el genera: valia que el fes
amb ,pantalons vermells i ell volia pintar-los
blancs, de gala, perquè el color anava mi-
llor, i quan l'ajudant del general anava a .pre-
guntar com estava el retrat, Rodes responia
Dígale usted al conde que sigue sin panta-

iones.n Un amic dels Rodes, un tal Bordeja,
referint-se a caràcter del famós comte, tot
sovint li deia : «Rodes, usted irá a la Ciu-
dadela.» Però no hi anà, i acabà pintant els
pantalons blancs.

Els retrats corrents al pastell els enllestia

en dues sessions. La seva facilitat era gran,
i, amb certa cóqueteria, havia fet la ,prova
de mirar una estona el model i després tre-
ballar sense mirar-10 més, i .així i tot obtenia
la semblança absoluta que encara avui es fa
veure.	 : •

Resu.ta dels seus papers que cobrava
aquests retrats a 32 duros, quantitat no pas
petita per l'època — dues unces — que mos-
tra el seu prestigi, que li permetia tenir a
les seves ordres, com a professors, i sense
protesta, els ,pintors Josep Arrau i Barba,
Gabriel Planella, Pau Riga!lt i l'escultor Da-
mià Campeny.

D'aquest temps ha d'ésser una carta d'ell
dirigida a Claudi Lorenzale, aleshores pen-
sionat a Roma, l'autògraf de la qual es con-
serva. En transoric el fragment més inte-
ressant:

iuMà apreciable discípulo : sus cartas de V.
me llenan de satisfacción, pues por ellas veo
conserva V. consecuencia y el deseo de ser
útil algún día tanto a si mismo como tam-
bién a su patria y familia : yo recibo en esto
también mi parte, y espero ver realizada mi
esperanza. = He visto con gusto sus produc-
cione4, que remitió a su Sra. Madre, y le
doy a V. el pàrabién, tanto por lo satisfecho
que he quedado, como ]Sor haber ganado un
premio de combosición según su Sra. Madre
me dijo..4nirno, y no desmayar, y sobretodo
consultar y más consultar el natural, y nada
de sistemas ; bueno es ohir y ver, pero hacer
lo que la abeja que saca miel de la flor amar-
ga. = Fórmese V, original por lo que le su-
giera la verdad (que este es el verdadero ca-
mino). Lo demás són cabilaciones y la per-
dición de muchos talentos. V. tiene bastante
talento para formarse. Con qu. estudiar y
fuera aprensiones.))

Heus ací com Rodes recomanava al seu
deixeble d'escola del natural, el realisme, del
qual cll dóna mostres em els seus retrats, en
els quals un amic meu trobava una punta
de caricatura, que no és altra cosa que aquest
realisme ,pur. Vegeu si no els retrats d'In-
gres. Ara bé: Rodes era un admirador d'In-
gres. I fa gràcia que per seguir les tendèn-
cies de d'home que exclogué Shakespeare de
la seva apoteosi d'Homer com a sospitós de
romàntic, Rodes donés uns consells com nada
de sistemas, i sobretot com l'exemple de l'a-
bella que saca miel de la flor amarga, que
fa pensar en l'estètica de la lletjor de Les

-dng, i en l'horrible est beau, és a dir, tí-
picament romàntics.

Encara que la cara de salut des retrats
de Rodes no ens hi faci pensar, estem en
plena època romàntica. En aquells dies (1841),
Pau Piferrer, capdavanter de l'escola caste-
llana d'ací, veritable representació del nos-
tre romanticisme, se'n va a Mallorca amb la
seva posa d'intefectual a la moda, intelli-
gent i sensible, amb una punta de satisfac-
ció, a cercar materials per als seus Recuerdos
y bellezas de Espaíia, tal com ens el descriu
M. dels S. Olíver en una poesia adorab:ement
evocadora

,411à del temple dius el misteri
no veus un jove de front nimbat

que pren un croquis, mig recostat
a la piscina del baptisteri?

El poeta el veu aparèixer

amb sa levita de gran campana
i amb sa corbata de quatre voltes

i se la imagina

seguint un aire del gran Bellini
o una balada de Walter ,Scott.

En aquesta evocació no hi manoa res: Be-
llini, l'autor dels escandalosos passos dobles
de Norma, les ruïnes, les coves, la indumen-
tària, Escòcia i Walter Scott. Es tot un
temps.

De Bellini no tat era dolent, i Rodes, home
afinat — que componia música .per a la gui-
tarra, que la seva dona tocava seguint la
moda del temps —, devia saber triar. Jo sé
que la seva filla tenia una predilecció per
una de les coses més boniques de Bellini,
l'ària del terç acte de La Somnàmbula que
comença Ah, non credea mirárti, i molts
anys després la cantava als seus fills. Aquesta
filla de Rodes, la senyora de Moragas, jo
encara l'he coneguda, a noranta anys, ser-
vant restes d'una gran bellesa clàssica.

Això de dibuixar íes ruïnes també és un
tbpic de l'època : així s'imaginava Macaulay
es futurs turistes de la Polinèsia que visi-
tessin les ruïnes de Londres d'ací a molts
segles. I Walter Scott! Tota la Renaixença
porta el seu signe. Fins d'Oda a la Pàtria
d'Aribau fou ,presentada per la redacció d'El
Vapor amb aquests mots: Lo presentamos
a nuestros lectores con el fin patriótico con
que presentaría un escocés los versos de Wol-
ter Scott a los habitantes de su paise.

Recordem que som als inicis de la Renai-
xença. IEn 1839 surt, amb enorme èxit, al
Brusi, la primera poesia del Gayter del Llo-
bregat, i en 1841 es pulbliea el seu primer
volum, amb aquell pròleg, manifest admira-
ble, que tots hauríem de saber de memòria.

Mentrestant, Rodes està en pie triomf.
L'Escola de Nobles Arts passa a ]'Estat, però
ell segueix de director, ja oficiad, i anib uni-

forme i tot. L'Ajuntament de Barcelona li
encarrega el retrat del capità general, La Ro-
che, i n'hi apaga 8,000 rals. EI distingit teatre
de sombres de casa Ca,ponata, a la baixada
de la Presó, li fa ,pintar el teló de boca. Per
cert que en aquest teatre iniciaren un dia
una protesta, ;perquè el decorat decorat de
sombres —no anava alhora, i oferiren fer-ho
millor ells, un grup de xicotets que es deien
Ramon Tusquets, Modest Urgell, Paco Mas-

Un pastell de Rodes

riera, Simó Gómez i Francesc Soler i Ro-
virosa.

Vicenç Rodes fou dels ,primers a Barcelona
a tenir i manegar una màquina de daguer

-reot4p que encara es consewa. Però aquests
avanços marcaven la fi d'una època. 1 Rodes
no la sobrepassà : mori el 24 de gener
de r8j8, 'Els temips havien canviat. Ja feia
deu anys que Piferrer era mort i que hi havia
el tren de Mataró. Erem en ,plena campanya
pel proteccionisme : don Joan Güell i Ferrer
feia rotllo a Madrid, i ja li deien separatista
i Aribau dirigia La Verdad Económica; i es
formava a Barcelona aquell grup de fanní-
lies que han estat la nostra aristocràcia bur-
gesa de la segona meitat del segle xtx. I a
més, en 1859, començava amb els Jocs Flo-
rals la segona etapa de la Renaixença.

La generació que Rodes retratà no el so-
brevisqué, i ,potser ,per això ell ha restat, com
deia Pirozzim, señse panegiristes ni detrac-
tors. Ara que tornen a interessar-nas les co-
ses d'aquell temps, és hora d'adonar-nos que
era un gran pintor.

MnuRIct SERRAHIMA

Aquest article és un resum de la conferèn-
cia donada en ocasió del 1 Saló MIR, noR, a
les Galeries Laielanes, el zj d'abril.

La situació a l'Extrem Orient és més
greu del que es pot creure, perquè el con-
flicte sino-japonès — que ara es desenrotlla
a ipa s quildmetres de Pequín, després que
els japonesos han travessat la Gran Mu-
ralla, prescindint de les promeses que rope-
tidament havien fet a Ginebra, on, d'altra
banda, no havien estat ;preses en considera-
ció —pot tenir d'un moment a l'altre serio-
ses complicaoions que podrien estendre la

conflagració d'una manera aisolutament im-
previs ble.

Mentrestant, la tensió entre la U.R.S.S.
i el govern de Tòquio sembla accentuar-se.
A Moscú --cal reconèixer-ho honradament
s'esforcen penqué el conflicte no surti dels
iímits poéítics r diplomàtics .i passi al camp
de Ves armes, contràriament al que fonts
angileses, no ceirtament imparcials, volen fer
creure. E: govern soviètic; tot i posseir un
cíéls anés formidables exèrcits del món, des-
enrotlla avui una política pacifista, més que
res per raoins de prudència. A Moscú no es
fan illusions sabre l'hostilitat amb què gran
part d'IEurapa i d'Amèrica volta el govern
bolxevista i comprenen ben bé que la parti-
cipació russa en un conflicte serviria de pre-
text perquè hi intervinguessin altres nacions,
animades de ]'únic (propòsit d'abatre el rè-
gim que ha sulbstituït el tsarista.

En canvi, a Tàquio en aquest moment
estan afectats d'una déria nacionalista i he-
gemònica que pot fer perdre tot sentit de la
mesura i Iprecipitar els esdeveniments d'un
moment a l'altre. El govern japonés, a la
seva vegada, no ignora que els Estats Units
no senten gaire simpatia ,pels súbdits del
Sol Llevant, i que en cas de conflagració
es podria produir aquesta estranya parado-
xa : una aliança m il itar entre 'la uítraoapi-
talista i individua'l'ista Confederació nord

-americama i l'antioapitalista i comunista
Rússia soviètica, por tal d'assolir el comú
objectiu d'-infligir al Ja ipó una desfeta que
c: disminuís tant des del Ipunt de vista mi-
litar com des del apunt ple vista moral. Per
això el govern de Tbquio ,procura frenar els
impulsos dels inconscients que ja voldrien
passar a i'acciá contra Rússia com s'ha fet
amlb els xinesos. Aconseguirà el govern do-
minar aquest corrent que carn més va més
s'intensifica en tat el país?

^*x
Els motius de discòrdia entre russos i ja-

ponesos no són recents. En efecte, els japo-
nesos no han ,pogut oblidar que la Manxúria
meridional — Lao-Tung —, conquistada per
ells amb : es armes en el transcurs de la
guerra de la independència coreana, hague-
ren de restituir-la a Xina, la qual a la sena
vegada la concedí a Rússia, ,poc temps des-
prés, en arrendament. La victòria dens japo-
nesos en 1905 fou, doncs, una veritable irri-
sió. Des d'aleshores l'odi dels japonesos con-
tra llurs veïns blancs no ha fet sinó aug-
mentar.

Per llur cantó, els russos, que des de feia
més de dos segles tenien concedit .pels am-
peradors de Manxúria un monopoli gaireibé
integral del comerç en el riu Amur i els seus
afluents, i que des de 1895 havien iniciat
la construcció de línies ferroviàries i creat
la navegació fluvial, no han acceptat de bon
grat d'ésser reemplaçats pels japonesos, des-
prés dels darrers esdeveniments. 'El tractat
de Portsmouth, signat després de la victòria
japonesa de igos, atorgava als japonesos i
als .russos la mateixa .guarnició - quinze ho-
mes per quilòmetre — guardant les respecti-
ves línies ferroviàries.

En aquests darrers anys, la propaganda

bolxevista al Japó i l'activitat militar dels
nipons a Manxúria han aguditzat sensible-
ment la tivantor entre ambdós .països. El
Japó no vol propagandistes russos en el seu
territori, i els russos temen d'ésser elimi-
nats de Manxúria i .perdre la meitat de 1'iila
Sakhalin que posseeixen. Divuit mesos en-
rera, semiblava imminent un conflicte russo-
japonès; perd sortosament l'incident sorgit
entre els dos governs es pogué resoldre sense

recórrer a les armes. Ara, però, s'hi ha afe-
git la gravíssima qüestió dels ferrocarrils
manxurians.

A conseqüència dels tractats establerts amb
Xina ,per la companyia russa que explota les
línies ferroviàries manxurïanes, restava ga-
rantida la més absoluta independència i l'ex-
clusivitat dels serveis. 'En vista' d'això, la
companyia construí encara uns quants mi-
lers anés de quilòmetres de via fèrria. '

Prop d'un any enrera — després dels dar-
rers esdeveniments que tingueren lloc a Man-
xúria —, aquestes línies passaren sota el con-
trol administratiu del nou gavenn manxurià,
cosa que el govern de Moscú ha considerat.
cám .una violació dels acords presos 'entre
Rússia i Xina. Els russos, aleshores, -a tall
de represàlies, han recorregut a l'únic imitjà
que tenien, a les .mans, això és, procedir al
retorn cap a Sibèria del 'material, locomoto-
res i vagons, que circulava per aquells fer

-rocanrils. A nués a més, el govern de Moscú
ha cregut necessari de fer extensiva la me-
sura a les altres línies de l"F^st de. la Xina
que formen .part del Transsiberià.
El govern manxurià, que en realitat no és

més que un govern de palla del de Táquio,
pretén que els russos tornin e: material se-
grestat, a fi de poder rependre els serveis
que han quedat interromputs ; ,però Rússia,
abans d'accedir-hi, demana que sigui garam-
tida fl'obsea vamça escrupolosa dels traotats
estipulats anub Xina.

Aquest ós dl motiu ,pel qual les relacions
entre Tóquio i Moscú són avui talment ti-
vants que justifiquen • les alarmes aibans
apuntades.

Es la inostra opinió que, les mateixes for-
ces ocultes — que han estat alludides recent-
ment ,per Da:adier en un discurs seu — que
han ,provocat el conflicte sino-japonés inten-
taran d'empènyer el •Japó contra Rússia.
Però, tot i creient que la situació ha d'ésser
tinguda per greu, no creiem, .per les consi-
deraoions abans exposades, que aqueixes ma-
IéViques forces misterioses ,puguin influir fins
al punt de .portar les coses a la catàstrofe.

Pel que fa referència a la guerra en c trs
entre ell Japó i la Xina, no es pot sinó cons

-tatar dolorosament. que ha pres iprapor-cions
més vastes potser del que pensaven els més
escèptics. -L'avanç de les tropes del mikado,
que haurien hagut de :imitar força més llur
acció, envers Pequín, que serà imevitahie-
ment ocupat si no ho ha estat ja quan aques-
tes ?ínies apareguin, no podrà sinó excitar
l'esperit dels xinesos, que si són .pobres en
mitjans de defensa, sún excessivament rics,
en compensació, en xenofòbia i senten llur
orgull huimiiliát fins a l'extrem per les victò-
ries de llurs enemics. 'Els xinesos no voldran
cedir a des pretensions de Tbquio baldament
els matin.

Cal no eblidar, tampoc, que Xina és un
país memibre de la Societat de les Nacions,
la qual haurà de pendre sense tardar una
decisió sobre aquest conflicte. Si s'hagués
d'aplicar el .pacte, no creiem que el Japó
pugui quedar gaire content d'haver-lo violat.

TIGCrIS

Viatges
	

A.
Rambla Canaletes, 2 i 4 • BARCELONA

Lliura: Bitllets de ferrocarril i Passatges marítims i aeris; els Bitllets

quilomètrics espanyols, a l'acte, facilitant ensems al client la fo-
tografia necessària.

Reserva: Seients en els trens ràpids, Places en Pullmans i cotxes

-llits, Habitacions en els millors hotels, Autocars per a gran
turisme..

Organitza: també: Viatges individuals a preu fet, Excursions,
Peregrinacions, Congressos, Creuers i molt especialment

Viatges de noces: a Roma utilitzant els bitllets reduïts del

70 °/, que com Agència emissora dels ferrocarrils de l'Estat
Italià lliura a l'acte a tot client al qual interessin.



Músicai sons

Alguna vegada hem parlat aquí del rol esrenari que traduís en imatges la partitura.
que han de lugar .es paraules en el film Es realitzadors de dibuixos animats no fan
sonor. Avui ens ocuparem de dos altres ele- altra cosa. Creen les imatges segons la mú-
ments constitutius de la nova modalitat ci- • sica, en comptes de orear música segons les.
nematogràfica : de la combinació de sans que imatges. Sincronisme perfecte que dóna sa_
és la música i dels sons en general.	 • tisfacció a l'ull i a l'orella alhora.

uA les nou us projecten un film. A un	 Però no són solament els directors que es
quart d'onze, acaibada la projecció, us diuen :	 preocupen d'aquestes qiiestions. Molts mú-
Poseu-vos aquí, escriviu i doneu-nos el vostre sies malden també .per a aliar intelligentment
acompanyament demà al migdia», ha dit música i imatges. Friedrich Hollander, per
Henry Verdura, l'autor de les partitures de exempl e. Aquest coarnpositor alemany, autor-
La douceur d'aimer de René Hervil, Gagne de la música de L'àngel blau de Stern'berg,,

((Aquesta és la nit»René Clair en funcions de director

1 ^^^ 1

Després de la sessió «Mirador"
Hem revist Entr'acte, aquesta enjogassada

ronda d'objectes composta per René Clair
l'any 1924, am'b un gran virtuosisme de l'hu-
mor i del cinema. Tornar a parlar ara d'a-
quest film excepcional significa recordar-nos
de les primeres sessions organizades ,per Ml-
RADOR, en les quals, tot tractant de valo-
ritzar films com Marguérite Gautier i Una
xicota a cada port, introduíem a Barcelona
aquells petits films característics d'alguns ar-
tistes treballant en el cinema amb un per-
fecte esperit d'indopendència, esperit d'in-

quietud que els corduia a tota mena de jocs
lluminosos. Moltes temptatives, algunes d'e-
Iles francament avortades, altres sostingudes
per una crítica i un públic d'esnobs, ,però
també entre tantes, resultats preciosos que
cal evaluar.

Entr'acte avui ens ha plagut més que mai.
L'hem trobat tan divertit com aleshores, di-
vertit de la mateixa manera que trobem
divertit El milió, La mateixa ,poesia, la ma-
teixa ironia, un estil inconfusible, un mateix
home, un idèntic temperament darrera les
imatges. Naturalment, Entr'acte va relligat
a una época, una època en la qual Serge
Diaghilev governa amb plens poders. Avui
René Clair és natural que faci altres coses,
però no nega per res les lliçons cinemato-
gràfiques que servia aleshores.

Hem parlat moltes vegades de les rela-
cions del ballet i el cinema. Nietzsche, refle-
xioinant sdbre el drama musical de Wagner,
va poder escriure un llibre mostrant la tra-
gèdia grega naixent de l'esperit de la mú-
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sica. Així mateix creiem que podria veure's
clarament com el cinema neix de l'esperit
del ballet. Entr'acte .preludiant El milió i la
joia que ens dóna El milió; una mostra pura
com poques de les joies autènticament cine-
matogràfiques.

René Clair no pot negar la seva amistat
amb Picabia, Cooteau i Erilc Satie. Els dos
primers són els autors del scenario, Satie
l'autor de la música (que no hem sentit mai
al Coliseum la cinta anava acompanyada
amb la Rapsòdia blava de Gershwin). Una

època que és tot un programa, o més ben dit,
tota una absència de programa. Netament
antiromantica, això sí. E1 que sobta en En-
tr'acte és la seva qualitat estrictament me-
cànica, intellectual ; tot voi ésser obtingut
amb i a través de la tècnica material del
cinema. Es ila màquina que permet d'obtenir
aque!tes bromes, bromes del muntatge, de
l'alentit, de 1'accdlerat. I per damunt de tot,
i això és el que a nosaltres ens corprèn
més, una impressió d'improvisador. René
Clair va prenent els seus motius com aquell
que juga amb el ritme i el muntatge. Adés
una dansarina que ha de permetre-li acon-
seguir uns moviments sinuosos, bategant sota
un alentit prodigiós d'emoció ; adés una co-
mitiva funexària,'que és un motiu que René
Clair devia estimar per damunt de tots. Ve-
geu-los com passen per un parc d'atraccions
però mes aquí de la moralitat d'un Von Stro-
hei^m, ni falta que ens hi fa. Es la idea ci-
nematogràfica e2 que importa. D'un objecte
salté a l'altre, connectats tots peor un mo-
viment que s'accelera fins a1 paroxisme. René
Clair es diverteix amb l'instrument que té
entre mans.

DEI do del cinema ja és en Entr'acte quel-
com més que latent. S'hi anuncia gla gran
carrera d'un director. Ells que aplaudiren
l'estrena d'Entr'acte ara fa quatre anys al
Rialto (avui cinema Rosselló) no s'equivoca

-ren. Sous les toits de Paris, Le milion,
A nous la liberté, t¢ Juillet, que han vingut
después, ho confirmen a bastament.

Ballet encara, i de bona classe, el film de
Charlot : Charlot a l'autòdrom. No és el mi-
llor Charlot d'aquella Apoca, ni molt menys.
Charlot al balneari, per exemple, és força
superior, però la lliçó és lla mateixa. El ci-
nema, Charlot i els altres hain evolucionat,
han progressat, però han mantingut sempre
fidelitat a aquelles intuïcions que triomfaven
aleshores i triomfaran sempre. Charlot s'ha
complicat terriblement, fins , al punt que no
ens estranya trobar persones que p^refereixim
el Charlot de les , conbdies sincopades dels
principis al sentimental d'avui ; però Charlot
era en essència en aquells gestos que arren-
caren les nostres rialles més irresistibles,
qual», encara nois, ainàwem, els dijous a la
tarda, al cinema, a veure els indis i el Char-
lot i la Ma^bel de les comèdies Keystone.

I si continuéssim .parlant d'essències, po-
dríem dir que el film fet a Mallorca donat
abans de Topaze, ens revelava que, essen-
ciallment parlant, la producción nacional con-
tinua estancada sense remei. Es endebades
que Chaplin, Griffith, King Vidor, René
Clair donin lliçons gratuites de cinema ; hi
ha persones que no tenon ]'afany d'apendre
i que no pretenen sinó protecció en nom del
patriotisme.

Josa» PALAU

coi,cur

Q Q ^ D I^c^ l^l OO 
IpD D

En el nostre número vinent donarem el
resultat, avalat amb totes les garanties, del
concurs organitzat per MIRADOR sobre quins
són, en opinió de 1a majoria, els quatre films
sonors millors d'entre els '.projectats entre
nosaltres. 'Els dies finas del termini assenya-
lat per a la recepció de butlletins de votació
s'ha. distingit •per una veritable allau d'opi

-nions, l'escrutini de les quals és feina llarga.
Iindu'btablement, l'anunci que el primer

premi del concurs consistia en dos passis
valedors tot un any per a tots els cinemes de
Catalunya, no ha estat •gens estrany a la
incrementació, aquests darrers dies, de les
respostes.

I, a més a més del resultat i proolamació
dels guanyadors, bé ens caldrà comentar les
dades que es desprenguin d'aquest concurs,
tant més que molts lectors han cregut neces-
sari raonar el vot que han emès.

Més d'un concursant ha votat més d'una
vegada, a fi de .poder comptar així amb més
prdbabilitats d'encert, encara que els que ham
fet això han recorregut a artificis púdics .per
amagar l'estratagema. Francament, això és,
per nosaltres, una prova de l'interès que s'hi
hm pres, si no ho és de la sinceritat de Ilurs
opinions.

El cinema a l'escena
El nostre amic Paul Colin vol provar que,

si la introducció d'elements teatrals en el
cinema gairebé sempre dóna mals resultats,
una utilització judiciosa dcl cinema pot, en
canvi, eixamplar el marc del teatre. Per a
aquesta demostració, Paul Colin farà prece-
dir la féerie de Maurice Reved, L'enfant et
les sortiléges, d'una part cinematogràfica.
Això és tant anés necessari, segons Colin,
que l'autor del llübre, Colette, ha escrit coses
així : uEl rellotge s'enfada, l'escalfapanxes
s'enfada, el pastoret pintat a 'la paret s'enfa-
da...» Com voleu realitzar això? Entre els
abjectes hi ha massa desproporció perquè pu-
guin ésser reemplaçats per personatges en el
ballet. Les imatges — deu minuts de cinema
— seran succeïdes per personatges vivents i
començarà 1a representació. El cinema farà
doncs el paper de l'actor que, en l'escena
antiga, recitava el ,pròleg de l'obra.

Qui ha dif crisi?
Crisi és la paraula de moda, apllicada a

totes les coses existents avui dia. 'El cinema
no s'ha alliberat, com cap indústria, de la
crisi. Però...

Samuel Goldwyn, un dels magnats de la
indústria cinematogràfica nordamerieana, ho
ha declarat ben rodonament en el seu recent
viatge a Europa :

—Hi ha u'n lleuger malestar en el cinema
— ha dit —, però 'no hi ha ni hi haurà •crisi
del cinema. El malestar venia del fet que
havíem produït tres vegades més de films del
que calia. En aquest moment, no hi ha prou
artistes, autors i productors al món per fer
més de cent bons films l'any. Ara el públic
a penes veu res més que bons films, i les
companyies que es troben apurades són les
que produeixen films dolents.

una resurrecció
Un jove postor en escena avantguardista,

Roger Goupiiiières, ha trobat uns discos vells
en els quals havia estat enregistrada, fa vint
o trenta anys, la veu de Sarah Bernhardt,
de Réjane, de Mounet, de Coquelin amé i
altres ce'.ebritats d'adantguerra.

Aleshores ha busçat vells films muts em
què aqudlls artistes havien aparegut, i se li
acudí de ressuscitar això i ,allò.

mAmb paciència de presidan, ha compost,
diuen, petits films parlants, reenregistrant
en discos naus aquelles ceres velles i dbteni:nt
positius arranjats d'aquelles cintes prehistò-
riques.

La Feina ha estat difícil. Al temps del
mut, es passaven setze imatges per segon,
mentre que ara se'n passen vint-i-quatre.

Ha calgut un treball de sincronització en-
tre la imatge i el so, que, segons els crítics
que han vist ï sentit aquests films curiosos,
ha reeixit força més enllà de les espeirances.
Aquesta feina de compaginar ja està llesta i
aviat seran projectats aquests films en un
gran cinemà parisenc,

FEMINA

AVIAT ESTRENA DE
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Per Geneviéve Tobin, Paf
O'Brien i Lucien Prival

InEeressanf realització d'EDDIE
BUZZELL que presenta les intimí=
Eas de la mefròpolis del cinema

tá vie ! de Berthomieu i una vintena de films
francesos més, parlant dels mètodes de tre-
ball de moltes cases cinematogràfiques ultra-
pirenenques. Aquest és el mprocediment que
s'emprava durant els primers temps del ci-
nema sonor, i que els .productors d'operetes
alemanyes s'entesten encara a utilitzar. IEvi-
dentment, un acompanyament gratuit com
aquest, sense cap relació amlb les imatges,
no fa altra cosa que suplir l'orquestra del
cinema mut. Ni això, ben pensat. 'En efecte,
els antics pianistas dels cinemes de barriada
eren més lògics quan su:brabllaven amb má-
sioa adequada els passatges còmics o dra-
màtics dels primers Western o de les séries
de Lucille Lave i Francis Ford, d''Eddie Polo
i de Pearl White.

Però després s' mha progressat molt. Alguns
directors ham estaiblert un acord satisfactori
entre música i immatge. Mamoulian, en Es-
tima'm aquesta nit, aconseguia um siincro-
nisme de precisió matemàtica. 1 d'altres han
anat .més ]lluny encara. Frank Tuttle, per
exemple. Tuttle, en Aquesta és la nit, ,pro-
jectat fa poc al Coliseum, va reeixir la con-
cordança absoluta de ritme visual i ritme
auditiu. Com fou possible aquesta aliança
indestructible? Simplement, invertint els ter-
mes. En comptes d'afegir a posteriori l'a-
c-ompanyament musical del film, Tuttle va
agafar una simfonia musical i la va fer ser-
vvr de canemàs apriorístic de la simfonia d'i-
matges. Va agafar urna simfonia de Ralph
Rainger, antic collaborador de Paul W,hite-
man, i va fer escriure a George Marion un

Avuí, gran éxí de la
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i de L'home que cerca el seu assassí del di-
rector Robert Siod+mak, amb el qual va col-
laiborar estretament, va aconseguir un acord.
musico-plàstic absolut en Tumults de Pes-
m-entat Siodmak. 1, no content amb això,.
Ho111ander va rodar ell mateix alguns films
curts, després dels quals la U. F. A. li ha
encarregat la posta en escena de Jo.., i l'Em-
peradriu, «Aquest film té alguna cosa més
que un acompanyament musical que el re-
colza . La música está engainxada estreta-
ment a les imatges», ha dit Hollander de la
primera pellícuda que ha dirigit.

D'altres compositors, més inqui-ets, volen
extreure totes les possibilitats de la música.
Per exemple, Juraran i Kaper, autors de la
partitura de Viatge de noces. En algunsfrag-
ments d'aquest film, les converses entre Jim
Géra'.d i Brigitte Helm són reemplaçades .per
trossos de música. Els Ita-vis de Gérald es
mouen. Però no en surten paraules. Aquestes
han estat svbstituï•des per frases musicals.
Aqu-est procediment, d'abast molt més uni-
versal que les ,paraules, únicament compre-
ses per un públic restringit, i que ja fou
utilitzat per Chaiplin al començameint de
Llums de la ciutat i per Duvivier en Alió
Paris !, és ric en possibilitats. Possibilitats
cbmiques, sobretot.

Com que aquest tema de la música al ci-
nema ens ha ocupat més espai del que
crèiem, vn altre dia parlarem delís sons en
general, sobre els quals hi ha moltes coses
a dir.

SRRASTIA GASGH
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Les festes de Pasqua solen marcar un
oasi en els afers, no sempre pròspers ni molt
menys, dels empresaris de teatre. Es natural,
doncs, que ells aprofitin l'ocasió per oferir
al púbic el .bo i millor del .que guarden.
Cal reconèixer que no sempre la qualitat
d'aquestes correspon a l'esforç dels bons pro-
pòsits, però aquest any ningú no haurà po-
gut queixar-se de la florida pasqual de l'es-
cena francesa. En tres vetllades consecuti-
ves, tres autors de relleu universal corres-
pongueren amb escreix al que és de Ilei re-
clamar a un talent dramàtic d'historial bri-
llant. Fraincis de Croisset obrí la marta aaib
Le vol nuptial, comèdia discreta i alada en
tots sentits, per tal com les perf ormances
temeràries de l'aviació hi tenen un lloc de
primer pla. L'endemà mateix Henry Berns-
tein enrdbustia una vegada més el seu .pres-
tigi estrenant al Gymnase Le Bonheur i Sa-
cha Guitry 1'e^talonava presentant la nit se-
güent Cháteaux en Espagne, una de les obres
més subtils i reeixides de la llarga sèrie que
ha oreat i ha interpretat fins avui aquest
simpàtic autor-actor.

Croisset i Guitry, especialm nt aquest dar-
rer, perseveren en l'explotació dels motius
àgUs i graciosos que de Marivaux als nostres
dies tarots de títols magnífics han vailgut al
teatre francés, però que, també, .posat en
mans menys solvents, tan sovints'esbravem
en simples teories de bainalitats relligades
aan!b uns quants mots d'esprit de més o
menys fortuna. Bernstein es referma en el
seu mestratge de dramaturg hábil i original,
estrany als prejudicis de tradició o d'escola
sense necessitat de recórrer mai a les tom

-barelles de l'extravagància.
Darrera els exoessos convencionals de la

dramàtica d'avantguerra, són molt pocs ac-
tualment els autors amb prcou pit per arriscar-
se en la difícil obtenció del ,patètic escènic
simplement humà, !net de 'boires líriques com
de tot , matís grotesc o irònic. Henry Bernstein
constitueix segurament, des d'aquest punt de
vista, l'excepció contemporània més notable.
A part d'això, ha comprès sempre que el
teatre viu té d'ésser un art de multituds i
no un redós del preciosisme ; i aquest guiat-
ge és el que l'ha ,portat cap el camí de la
popularitat merescuda. Home de teatre fins
el moll des ossos, inte•ligent polsador dels
ressorts de la tècnica aliats als recursos de
la imaginació més fresca, cada estrena seva
us fa dbri!r els ulls a un pou d'inquietuds
desconcertants. '.En tat moment és el drama-
turg que s'encaixa a la tònica exacta que
exigeix l'objecte que s'ha proposat animar
sabre les taules. Quan li cal, sap atényer el
cru dramatisme en qué exoellí Sudermann
sense entrebancar-se amb cap dels seus con-
vencionalismes. Si és necessari, sap lliscar
de. lla comicitat al patetisme, de la precisió
a le, suggeréncies, del camp merament expo-
sitiu al sentimental o al satíric amb una pon-
deració i una oportunitat admirables. Molt
abans que Paul Géraldy ï els seus seguidors
portessin a l'escenari el seu sistemàtic sim-
plicisme de darrera hora, Bernstein, en Le
Voleur, ja havia aconseguit esquematitzar al
punt just les escenes que reclamen una nuesa
d'elements .per a reflectir la màxima expres-
sivitat. Bernstei;n ano serà mai l'autor corcat
pels afalacs que es pega amb el sóc càmode
d'una recepta d'èxit o s'empara en els trucs
hàbils d'urna traça instintiva.

Le Bonheur és urna obra on resplendeixen
plenament totes les qualitats del seu autor.
N'hi ha prou amb tafanejar la diversitat de
comentaris que ha suggerit a la millor crítica
de París .per a fer-se càrrec del feix d'aco-
tacions interessants que poden fer-s'hi.

El protagonista de Le Bonheur és un anti-
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POT -POURRI BERLINÈS

social de bona fe, intelligent i instruït, que
es revolta de veure com les multituds per-
meten als murris explotar la seva immensa
badoqueria. Aquesta indignació es concreta
contra l'objecte que Ii sembla més vil, una
star internacional que triomfa en el music-
hall i en el cinema gràcies al reclam traçut
i desaforat que tothora li organitzen els que
la volten i viuen dels seus èxits. Els milers
d'espectadors que l'aplaudeixen per tot el
món, cerquen en ella el goig de la bellesa
a l'abast de tothom, 'l'incitant sexual que els

Henry Bernstein

serveixi d'evasió barata de les seves misèries
i els distreu de cercar-ne el remei. Per a
protestar davant tothom d'aquest tort collec-
tiu, espera l'artista a la sortida d'una repre-
sentació i la fereix d'un tret. No gens menys,
la vista del procés por assassinat frustrat
oferirà un espectacle insòlit. La víctima ha
esdevingut amorosa de l'agressor en veure
que solament un gran amor pot haver armat
la seva mà, i el defensa apassionadament.
Ell interpreta aquesta actitud com responent
al pla deliberat d'un nou truc publicitari, i
la insulta proclamant en veu alta els seus mò-
bils de destrucció. La sentència del tribunal
serà 'benévola. El dia que ell surt de la presó
troba la dona enamorada que l'espera. Lla

-vors l'apòstol anàrquic s'adona de com l'ins-
tint segur de la feminitat ha sabut endevinar
el que dll no hauria conegut mai en els seus
raonaments capciosos. Ara veu clar que pa-
teix d'una hipertròfia passional ; que si ha
volgut matar aquella ídola festejada, en el
fons ano era.sinó pel sentiment d'una enorme
gelosia envers el ramat dels seus admira-
dors, tat i creient-se rea'.itzar una reivindi-
cació justiciera. La consciència del seu amor
1'adla.para. I fuig tot sal, esperonat per l'í!n-
tim plaer del renunciament on l'aboca la seva
impotència. Restar amb ella volia dir la fruï-
ció d'un amor aconseguit, la felicitat d'una
vida brillant i fàcil, però significava, taimbé,
l'amargor de conviure amb el testimoni cons

-tant del fracàs d'una supèrbia disfressada
d'ideari angelical. Altrament, sap que eils ho-
mes de la seva mena, turmentats i negui-
tosos per essència, no són fets per a les dol

-çors de les ,possessions serenes .ni per assa-
borir els elements !preciosos del goig de viure,
les belleses palpables que hi ha dins 1a crea-
ció. El seu contacte les esfullaria. S'estima
més anar-se'n, guardant dintre l'estoig dels
records una illusió esvaïda de felicitat en
potència.

L'home sol contra tothom, car a Ibsen,
ja no pat aspirar a la categoria que intentà
concedir-li una característica literatura del
sogle passat. Llevat del pobre Panaït Istrati
i d'algun altre escriptor desplaçat i sense
importància, ningú en el nostre temps no
li concedeix cap atenció com no sigui en un
sentit circumstancial defensiu. 1 sovint se'l
té de classificar en el clos de les individua-
litats morboses,

Bernstein ens el mostra 'batut en la darrera
posició que li ha restat .per refugiar-se : la
del seu petit món interior de titella amb fums
de superhome.

La natura sol ésser inexorable amb els
que pequen contra ella. Es per això que quan
una lliçó pràctica obliga l'anarquista a fer-se
jutge d'ell mateix, topa amb el càstig de
tenir d'ajupir dl seu orgull monstruós sota la
veritat que expressà un dia Pascal : «El que
vol fer l'àngel, fa la bèstia».

ALBERT JUNYIENT

París, abril.

Una vetllada estil segle XIX

Tal com anunciàvem, la nit de dijous pas-
sat tingué lloc, com a clausura del I Saló
Mirador, un acte en el curs del qual es re-
evocaren les vetllades literàrio-musicals tan
en voga durant el segle xix.

Obrí el programa la curiosa dissertació de
Francesc Pujols — que el lector trobarà en
la pàgina següent — sostenint un punt de
vista original com tots els del nostre amic
el filòsof de Martorell.

Despnés, la senyoreta Concepció Callao
cantà una ària de La Favorita i una altra de
I'Orfeu, la senyoreta Teresina Pujol recità,
acompanyada al piano per la senyoreta Ca-
llao, dues poesies completament d'època, De-
lirio de Abelardo i La confesión, i es repre-
sentà el diàleg del Jardí del General de L'au-
ca del Senyor Esteve. Finalment, l'orquestra
Planas, de Martorell, interpretà magistral-
ment la Rapsòdia hongaresa n. a z de Liszt,
uns llanceros i un vals-jota del compositor
català mestre Cotó.

El públic, una mica més nombrós del que
ho ,permetia l'exigüitat del local, acollí amb
pena satisfacció aquest programa variat, un
extens comentari sabre la part musical del
qual, i sobre el; que la interpretaren, apa

-reixerà en aquestes pàgines la setmana vi-
nent.

La renaixença teatral

Resposta a J. M. Miquel i Vergés

Prescindeixo dels motius que tingués Arnau
per a usar pseudònims. El que calia era •pro-
var que no es sostragué el comediògraf are-
nyenc a una pràctica que no té res de par-
ticular ni afecta el mèrit de l'obra literària.

Sospitava la !procedència de la nova de la
representació de Lo Rei Micomicó, que tinc
raons fundades per a creure que no ha pujat
mai a les taules. Em resta consignar, en
fet de teatre, la conveniència de no obrir el
llibre de Tu !bino i el Diccionari d'Elies de
Molins -- dic aquests tota vegada que són
els que citeu — sense les màximes precau-
cions.

Josa ARTIS

Dissabte estrena al

I.
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L'autonomia d'un art

Un film teatral és només un film que acusa de l'ostracisme que el converteix en diversió
una tècnica teatral. No pas, estrictament, un li pertoca, que és la d'art nou vinguda. Men-film basat en una abra de teatre. Això és tre hi hagi algun contacte amb les altresuna veritat tan obvia que justament quan	 arts, no podrà parlar-se estrictament de l'au-escrivim aquestes ratlles ve, encara, un nou	 tonomia de l'art cinematogràfic si més no
film a remarcar-ho: Topaze, basat en I'dbra	 una mida puerilment —.per dignitat.
de Pagndl, carn abans ens ho havien remar-	 Les paraules clàssiques de les revistes de
cat Jean de la Lune, Marius i cent obres	 divulgació cinematogràfica : a...es tracta
més.	 d'una obra que ara s'ha dut a la pantalla.,.»,

Si ens hi fixem bé i foragitem dels annals són unes paraules simptomàtiques. El vui-
del cinema els films basats en novelles o en tanta per cent que s'ha fet en cinema ha
obres de teatre, el cinema tindrà una histò- , consistit en això : traslladar a la pantalla,

«Topaze)i, de Pagnol, segons la versió cinematogràfica

ria bastain't més redu'ida. EI cinertfta europeu dur-hi coses de la literatura o de la vida cor-
- exceptuant Clair que, .això si, n'omple tot rent i deixar-les, simplement, damunt d'una
sol el cinquanta per cent — no té gairebé cinta.
cap tema original. El cinema europeu, amb Ben poques vegades no ha estat així i mai
Pabst i amb tots els altres, quedaria reduït en els dos casos que hem anomenat abans.
extraordinàriament. Heus ací, doncs, en què consisteix 1'autono-

L'americà es basa, també, sovint, en no- mia del cinema : en aquesta elaboració de
velles.	 Poques vegades en obres de teatre. l'abra cinematogràfica que dóna al film un
Així i tot ningú no accepta aquest fet porqué sentit profund i un sentit vital. Ela !borarc, ci-
més aviat pot dir-se que les novelles i el tea- nematagràficament .parlant, vol dir pensar-
tre americà són de moña cinematogràfics que ho	 cinematogràficament, 	 no	 .pas	 matisar
no pas que els films americans siguin lite- abres literàries, ni, molt menys, fotografiar.
raris. I això es veu clarament en els reportatges,

I és que tota la literatura americana que . on tan fàcil seria reduir el film a una tàpia
fatalment envaeix amb dinamisme les llibre- J del natural ;	 na dbstánt, a la vista de tot-
ries, els fulletins dels periòdics i el cap d'al-	 ¡ hom és el diferent va:or cinematogràfic i la
gun dependent de comerç i d'alguna giri de ¡ diferent acceptació que rep un reportatge on,
província, respon a aquest sentit de l'emoció ! per exemple, la música intervingui d'una ma-
externa i dinàmica en què es fonamenta I'es- I nera adequada i on la fotografia es solucioni
perit del cinema americà. Des de Beau Geste d'una manera perfecta, que no pas a:queil
fins a Sóc un fugitiu ens Urobem amb una altre, que és sonoritzat d'una manera irres-
pila d'obres que són, ben sospesades, d'un pansa ible	 i .que	 ofereix	 I'dbjecte	 amb	 una
escàs valor '.iterari, però d'un sorprenent es- sola perspectiva fàcil.
perit cinematogràfic. Es cert que convertint una obra literària

No ós cap defecte la filiació literària dels en una abra cinematogràfica, sempre que e1
films europeus. Si el fi9 im és realment film, film no .acusi cap reminiscència li terària, l'au-
té el mèrit de la metamárfosi que els ame- tonomia del cinema queda salvada. Però cal,
ricans no han tingut de realitzar. Però és, repetim, que la gent que fa cinema repensi 
ara, :necessària a la vida del cinema l'apari- originalment — en • inema» i aquest serà
ció dels tipus cinematogràfics i de les dbres l'únic	 sistema	 possible	 de	 delimitació	 de
cabdals cinematogràfiques. E1 cas de Clair, camps.
per exemple, i sdbretot el cas de Chaplin són,
potser, els dos únics que salven el cinema IGNAst AGUSTI
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ELB LLIERES
. Josep Carner, El veire encantat

iNcvaiment	 1 ms artista deis poetes cata- 1 Negre, negre, anib Ilcuga cua,
lans ens dóna un 11bre de poesia. Com a cavail corn Le cartó
tcyts els seus, hi trobeu aqu:ella perfecció for- ;nena el cotxe sense p6;
mal --- duta en aquest inés endavänt	 ncara,

1

orgullós son	 cali s'afua
si	 és	 possilble -,	 i	 aqueli	 lirisme	 trainspa- Sa alenada és la foscô.rent, peculiar, sense r&daments de cap a la el! ajena, ja fa netaguisa ramàntica. Carner és un gran poeta

d'estelada,	 de	 llumeta1 un escriptor d'un gust perfecte. Ultra això,
duna ètica literària que Ii prohtheix l'his- infinita nit flotaut
trionisnie. D'ací que tota la saya lírica gua- ninú veu a son voltant
nyi	 en dibuix ailò que renuncia	 de clor. el fanal de la placetq,
Per dir-ho amb una metàfora no sabem si la xiexeta sola el sant.

Mai no els ha donat maLncats de pes. Mai
no Ja intentat 1u'brific6r-os amb una fàcil
sensibleria. El retret de carrincloneria, que
es pot fer a mo1is poetes, 6dhuc genials, com
és ara als roim6ntics, no és plicable, ni pen-
sar-hi, a Josep Carner.

Tamipoc el de garbuix, que avui conipta
dios el • mn conreadoi-s illustres. No
dthtem que, mitjainçant un sublim «embo-
lica que fa fort, la poesia ollità, entre mo-
ta terregada, alguries partículas de metalis
preciosos i rars i que - Iíricament - quan
les aigiies són revoltcs, algun pescador poè-
tic lii guanva alguna coseta. Però el poeta
que coinentom es refiì poc de l'atzar, i nèces-
sita estar convençut oil mateix de la soli-
desa deis mitjans que empra.

IJ1egint aquest llibre, com tots els seus,
car l'cbra lírica de Josep Carner des del se-
gon llibre ha seguit igual a ella mateixa, us
adoneu de l'6gil fantasia del poeta ; la quari-
titat de les seves visions totes subtils, totes
definides. La qualitat immaterial, somiada,
deis seus quadros i de les soves metàfores

Ãgència exclusiva per a la venda de

MHADOI
Societat General Espanyola de Llihreria
Barbarà, 16	 Telèfon 14i86

Coxn totS els humoristes, Carner, al tons,
és • un moralita. Un baH exemple, en són
aqueste versos on, per la traça a servirse
del metre breu, fa pensar en Goethe

Cap recança
no sa[ansa;
cap enveja

. no em bequeja
do! no hi ha
més enllà,
ni desig
entremig.

o bé aquests, duna manera més italiana

56 Ion. jo l'arbre, perquè resto lliure
ilevat del cos a cos, què val de viure?
Què cm són les nafres i del ram l'esquinç?
Só jo maleix que rn'he volgut retòrcer
mes branques baten i el ,neu gep fa força
i estranyanient canto :—Só meu !-er dins.

Un dia Josop Caro-ir arreconà tota una
6ipoca carrincqona i deixada, amh la força de
la gràcia i de l'ordre. El seu darrer llibre,
tan sòlid i, a la vegada, tan lleuger, s'escau
enxnig de la floració raquítica i tocada del
bolet d'algunes promocions jovs, plenes de
ties nerviosos i d'amor a les pròpies malu-
res. Altre cop e.! poeta apo1lini trenca amb
llança d'or les boires humides i pompants i
allilbera dins un aire ciar la poesia eterna
delIs objectes.

ROS5END LLATES

Guillem DíazPlaja - en el seu llibre Una
Cultura del Cinema - parlant deis dibuixos
animats, comenta amb aquests termes l'hu-
morisme que ara es porto : «La línia d'hu-
nzour, d'arrel saxona, desapareix avui pràc-
ticament, perquè Ii manca la cointraosició
sentimental que li servia de reactiu 5 Les pro_
mocions futuristes no tenen humoristas per
qué no tenen sentimentals. No tenen satí-
rics. perquè resplendeix en «lis una visió re-
novada i com verge de la vida (tenen púgils,

Ed'ar Ncville sosteflint CO cÇuiiiri
l'actor I)ouglas Fairbanlss

s de cas). Però el somriure i la rialla són
Oil inìperatiu biològic. 1 el nostre temps bas-
teix el nou coincepte d'humor. Humor de les
coses desconjuntades 1 absurdas, de les va-
gues apr(ilensions subconscients, amh ten-
dència .i ciownisme, al verbalisme i a la dcli-
bat rda superficiaiitat.»

A Madrid, dhusnoristes d'aquesta mena,
ha estat possible de trabar-nc tants que fins
és factible editar una collecció de grans no-
veiles humarístiques que surt amh certa re-
gilaritat i au€. ja porta una existència un xic
llara. Això seinse ficar-nos en altres ,publi_
cac1ori fetes de dalt a baix amb aquest nou
seintit de ! humor.

E' nial general d'aquests autors és, a to-
tes llums, la fecunditat. Es veuen obligats a
escriure massa. 1 si hé poieu trobar-hi quel-
com de bo, s'hi troba molt de dolent. D'a-
questa fecunditat, no en pateix el mateix
Ramón Gómez de la Serna? A mós aquest

,4,:,	 'r,-nrz,f	 d,	l',rhf,,,fuf	 i
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LE/ LLETRE/
La Renaixença

.1	 1	 1	 -1	 .
1 ta tuDerculosi

La part literària de la vetillada literàrio-
musical, amb qué es tancà el 1 Saló MIRA-
I)OR, començà amb una breu dissertació de
Franeesc Pujols sdbre un tema que ja harvia
enunciat anys enrera com formant part d'una
série de fullets de la quall noniés es publicà
el primer, tema que alguns amics ja conei-
xien, però esperaven la sana expanació, que
fou, no cal dir-ho, molt ben rebuda pel pÚ-
blic.

En Francesc Pujois, donada la seva franca
vocació sacerdotal, va començar la seva con-
ferència a tail de sermó, dient

Ah, dunque la calunnia
cos' è, voi non sapete?
Liditenli e tacete.

Paraules d'El I3arber de Sevilla, acte primer,
quadro segon, escena X, música de Rossini.

Caríssims g'ermans i germanes

Diu Don Basiii, el sacerdot ereat huma-
nament per Beaumarchais i clivinament er
Rossini, el que és la calúmnia. La Catalunya
del segle xx que ha vist nàixer tants dels
que són aquí i ha vist renàixer la nostra vida
material i espiritual, ha estat calumniada
d'ésser la fi de la nacionaiitat cataiana. 1 no
chstant tota la política epanyola del xix gira-
vita entorn de 'Catalunya, que imiposa la saya
concpció del dret púlbiic a Espanya. En la
nostra terra es produeix ensems un esclat
esponerós de pensadors i poetes, que a'mb lur
existència sola ja són una nostra pai.esa del
nostre renaixement cuiturail. Però polítics i
intellectuals fan obra d'espanyolisme. Fa.n
llengua castellana, desterrant la catalana.
Aquesta ds la causa que hom hagi ogut
acusar el segle xix d'éssçr la fi de la nostra
fesomia prApia. Però tota aquesta capa de
•castellanisime era pura fórmula ; el fons era
viu i d'arrel catalaníssima. Els catalans del
segle xix comencen par no ésser els cupa-
bIes d'hsyer emprat l'espanyolisme. La tra-
dició arranca del segle xvi, qualn Joan Boscà,
primer poeta català que escriu en la llengua
de Castella, abandonant la nostra, és seguit
pels catalans fins als darrers anys del xix.
1)es de Boscó als temps moderas, una sola
reaoció s'iinicia a favor de la llengua cata-
lana. Es la ddl Rector de Vrtllfogona. Peró
65 endehades. El castellainisme continua la
saya bra triomfal a Catalunya. Ha de cons-
tar, però, que mentre Joan Boscà, escrivint
en espanyol, traduaix quasi Auziàs-Marc, del
qual monté 1'estil, l'ànima i la racialitat,
portant a la mótrica d'Espanya l'hendeca-
síllab nostre, el Rector de Vallfogona escriu
en català traduint i mainta vagada imitant
Calderón i Quevedo.

Som al segie xix i passa el mateix. Els
catalans que integren la inostra renaixença
espiritual, que escriuen en castellà, forman
escola catalana i continuen la nostra tradició
espiritual. Em canvi, els que en aquells ma-
teixos dies inicien la restauració de la nos-
tra llengua, copien el castellans. Però, fet
sorpreneint : tOts eis cata:lans que escriuen
en castdllà moren joves i tísics. Uin de sol
s'escapa de la crema, En Milà i Fontanals,
que ha d'acabar claudicant. Un altre, En Pi
i Margall, s'escapa, perquè se'n va a viure
a Madrid. Mentrestant es catalans literats
que restauren la nostra gloriosa parla, viuen
anys 1 panys. No n'hi ha cap de cólebre que
mori més java que els que escrivien en cas-
telà.

La literatura catalana triomfa. La salut
i el temps Ii donen vida. En Pitarra, En
Guiimerà, En Verdaguer, tota la plèiade, va
dominant al comp català, però sota la in-
fiuòncia de la forma castellana. En Verda-
guer, que és el ver poeta i el gegaint, s'as-
sembla a Zorrilla i arriba a traduir i imitar
els místics castellans del segle d'or d'aquell
país.

Però vetaquí que al bali mig d'aqucst camí
triomfal (lel nostre llenguatge, sorgeixen dues
figures catalaníssimes, trardicionalment cata-
lanas, En Bartrina 1 l'Ixart, que tornen a
emprar el castelló i tornen a morir joves i
tísics com els seus antecessOrs. lEn Bartrina
s'assembla més a En Cabanyes i a En Pifer-
rer que no a Zorrilla. L'Ixart crea catala-
nísticament a crítica siritètica fundada en
1 'anàlisi.

La tuberculosi doncs, conclou en Pujols,
que és la malaltia que dóna més mortalitat
al món, ha conliribuït d'una manera directa
a la immortalitat de la llengua catalana. Es
pat dr que la tubercuilosi és una malatia
catalanista.
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HUMORISTES D'ARA

I = cr ff%Devfllilie
llavors només havia escrit cròniques senti-
mentals «que encantaban a las señoritas.
Atravesé el dolor le vi el forro, la trampa,
y solté la carcajada. Aún me estoy riendo de
?flZ chasco.»

L'an y 1929 arìà a Hollywood a escriure
argumants de pe .lícules i a apendre de din-
gir-ne. Tingué cura i dirigí la versió espa-
nvola de la ran producció de la M. G. M.
El Presidio. Torna a ésser a Madrid, on no
se ji pat l)erdonar _ pan atrapat que esti-
gués - d'haver filmat aquella desgràcia de
Yo quiero que me lleven a Hollywood, amb
xerrameca tova del García Sainchiz i amb un
elenc de dones arrossinades i ple;nes de tris-
teso. Algun deis seus baos acudits ao paga-
ven de veure tanta misèria.

Neville - ultra els seus antices esparsos -
té •l)ublicats dos llibres : Eva y Adán i Don
Clorato de Potasa.

Eva y Adán - llibre ja difícil de troban -
és un aplec de contes curts. L'obra pren el
títol dei primer cosita. En aquests contes es
satiritzen els cantes clàssics de Pulgarcito i
logre, del príncep i la pastora, eis cantes
dels nens exemplars, deis nòufrags que van
a parar a una illa soiitària, del bandit gene-
rós. 1 ens dóna una visió humorística del
paradís terrenal, del cal, deis Reis d'Orient,
de l'Angel de la Guarda, de les sarsueles i
dels dramas, deis criticaires fàcils de la pm-
tura moderna, de la conversa familiar, de les
vistes judicials. i del dia més feliç. (Cal re-
cordar que el dia que Ne'ville va fer la pri-
mera comunió Ii van dir que aquest seria el
dia més feliç de la saya vida. 1 encara re-
corda el mareig del vestit, de l'església, del
voltar les cases, de cal retratista. . . 1 que par
fi de festa agafà una puimonia de pronòstic
neservat.) 'mt això ultra altres coses més re-
buscades com al peix que es mareja, l'aquà-
rium sense peixos, etc., i algun tros ben se-
riós i ben poètic.

Don Clorato de Potasa és una novella de-
dicada a Charlie Chaplin, a Ramón i a Juan
Belmonte. (La primera cosa que Neville va
escniure - i que ha restat inédita - fou ins-
pirada veient torejar Belmonte. 1 aquest, a
Màlaga, u briindà un deis braus que rnatà
millor. El començament d'aquest llibre és de
les coses més delirants i pocasaltes que pu-
güin existir. Després, sense tornar del tot
al maginífic to popular i candorós d'Eva y
Adán, la cosa s'arregia. Ens presenta diver-
sos amors de Don Clorato de Potasa : •amb
la Presidenta de la societat femenina, amb
la seva professora d'aingiès, amb una cava

-llista, amb la señorita de conjunto, amb la
noia americana cent per cent, etc. 1 tracta,
sempre amb el seu humorisme peculiar : la
felicitat, la cursilenia, els IbalIs de disfresses,
'ds negres, el diable, París, Novo York.
El millor de tot, però, és la sàtira incisiva
i deliciosa de la noia que es ven la flor de
la seva innocència per salvar la seva mare.

Neville, que comcnçà la saya carrera lite-
rària fent alguna breta par al teatre, ara
darrerament hi ha tornat traduiint, al caste-
llà, Domino de Marcei Achard - s'estrenà a
darreries deI mes passat al teatre Beatriz de
Madrid -. Tota la crítica prociamà modè-
lica aquesta traducció de Neville. 1 ningú no
u regateja que és un artista que domina el

1	
llenguatge i que el maneja amb desimboitura.

de bon empassar a petites dosis, en articles
no massa extensos, però a la llarga i amb	 RODOLF LLORENS
forma novellada es fa difícil que no as cai-
gui de les mons. (A posta ini ens volem refe-
nr al fet que alguns d'ells s'han llançat a la
defensa més desenfrenada de les idees polí_
tiques mds reaccionàries.)	 .

, .	 ca a e pie icar=se e segonNo obstant n hi ha uin que no he duhtat
a posar-do dintre la llista deis meus autors	 numero de1aRevssfaCaalana
preferits. Potser sigui que per ho yar-se dedi-
cat també a altees activitats no ha hagut : Jardneria i Horticultura
d escriure encara a carrera feta com cis al-	 —
tres i que àdhuc em la seva grain novella no	 :
ha deixat del tot el seu sistema de compon-	 Àmb un ingeressanfÍssim
cions curtes més o menys juxtaposades. 	 , ,

Em refereixo a Edgar Neville. Heme que	 5manj 1 nombrosos gravata
ha viatjat força i que ha corregut les seves	 Preu: 1'50 peBsete
aventures. Que s'ha enamorat moltes vega-
des para toda la vida. 1 que en 1921, en un	 Ådministració i venda
moment que nra titila de cursi, produït per	 z	 .
una passió que creia violenta, s'allistà de	 Llibreria Cafalònia E
voluntari a Meldla. Prop de Nador estigue	 E
a punt de morir... però degut a les bombas	 3, Ronda de Sant Pere, 3 E
que els tiró a sobre un aeropià espanyol ere-	 Te1fo 12456	 E
ient-1los i'enemic. Fou dels que entraren pri_
mer a Monte Arruit després del desastre. l)u-	 ______________________________________
rant la guerra llegí tot Shakespeare. Fiins	 iIlIIIIlIIIIInIIIIuIIIIIIIlIIIIIIlIIIIIIlIUIlIuIIIIlIIIIì
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L E SÃRTS I ELS ARTISTES
Joan Roig k ex © dll©r1	 p

Per l'estudi dels pintors
Ernes4 Maragall

Després d'una prolongada absència de les
lwstres sales d'exposicions, ha tornat Ernest
Maragall a la Sala Parés per a oferir el pro-
ducte artístic realitzat durant aquest temps
del seu silenci.

Entre guixos i marbres, ha reunit una vin-
tena d'escultures que són altres tantes peces
demostratives d'un camí inalterable que per-
segueix llur autor.

Ernest Maragail sembla que construeixi la
seva escultura sobre una ànima de filferro

Hi ha dos Joan Roig i Soler a la història la mort de l'artista,	 ignoressin del tot les
de l'art català modern, ambdós artistes tan pintures i el propi pintor.valuosos com db idats.	 Per què oblidàrem Per a les actuals generacions d'artistes que
aquests dos Joan Roig i Soler? Per què te- de tant en tant han pogut veure alguna obra
nim oblidats altres grans artistes moderns? de Roig i Soler perduda en les exposicions
No ens aturéssim pas a escatir-ho ara com

Diguem tan sols que una de lesara.	 causes
d'antiga ,pintura catalana moderna,	 la re-

d'aquest oblit o negligència, potser la causa
trospectiva del seràfic pintor de la costa ca-
talana que el	 Cercle Artístic ha tingut la

princLpal,	 és la	 barbàrie.	 Encara resta	 un bona idea d'organitzar haurà estat tanma-
xlc de barbàrie en la cultura catalana.

Tornant doncs aa nostres Joan Roig i So-
teix una revelació. En aquesta retrospectiva
hi

ler, tinguem corrLpte a no confondre'ls ni a
ha algunes obres fluixes que hauria calgut

eliminar, com és costum en tals avinenteses,pendre 1 u per l'altre, perquè
ambdós són coetàniament ac-
tius a Barcelona : entenguem
que l'un	 d'ells fou escultor i
l'antre	 pintor.	 Avui	 escau de
parlar	 del	 ipinfor	 ims	 aviat
que de l'escultor perquè no fa
gaires dies que es clogué una
ewposició a la galeria La Pina-
coteca	 on	 predominaven	 les
obres de Joan	 Roig i Soler,
pintor, i perquè ara se n'obre
una	 altra	 al	 Cercle	 Artístic ;,	 n	 s i
amb obres exclusivament se-
ves,	 una	 veritable retrospec-
tiva que té caràcter d'home-

tnatge i de reparació al gran J4
artista oblidat. !

Joan Roig i Soler començà
ja en vida a ésser oblidát, de
tal	 manera	 que l'artista	 fins '
arribà a pensar a abandanar
la pintura i cercar una collo-
cació mercantil per tal de no
fer patir la família amb les
privacions cada dia creixents. .
La muller i els fills refusaren
amb estoïcisme aquella	 solu-
ció	 a	 la	 penúria...	 Tragèdia
però ; tragèdia ajornada ; tra-
gèdia .a'cc&erada,	 perquè,	 de
pena	 i	 tristor,	 all	 poc	 temps
moria elgran artista. 'Es que
aquest era un home de sensi-
bilitat molt aguda : els senti -
ments semblen haver estat en
l'esperit del pintor tothora ten-
sos i vi^brants fins al col.lapse
irreparable ;	 i,	 en	 realitat,
Joan Roig i Solas' es trobava	 Retrat
a tot moment decantat a ma de Rotig i Soler per Lluís Graner
rir de dolor o de contentament.
Només amb la tàctica d'un isolament cons- però les grans obres enilluernadorament be-
tant i anUb l'antídot d'una bondat infinita, lles hi són tan abundants que es 'pot dir que
l'artista pogué ajornar 'la ruptura de les ti- l'empresa és de les més afortunades, i que
vants cordes de la seva arpa interior. l'homenatge retut és de qualitat.

Roig i Soler fou d'una particular i més Davant	 d'aquesta pintura	 encisadora	 la
constant agudesa de sentiments per a tot allò gent que la descobreix no es sap avenir que
que al	 seu art concernia. 	 Vivia en èxtasi hagi pogut ésser sostreta a l'admiració del
constant davant de la Natura, i en delectació nostre temps ; 1a gent més intelligent es ,pre-
angéiica en tant que artista expressador de gunta taml é : com diastre una .pintura tan
la seva contemplació. Fou com un nau Po- ;• densa de tota mena de virtuts pictòriques
verello en trans ininterromput de transmis- tan intensa de moderna sensualitat pictòrica,
sió poètica :	 pintor de feliç fecunditat ; tan tan del nostre temps i de tots els tomps, hagi
feliç que àdhuc hauria consentit a pagar per pogut ésser tinguda en cap moment per pin-
a poder treballar en el seu art ; i li hauria tura anacrònica? La resposta ja T'hem do-
semblat un absurd de cobrar-ne cap diner si nada, i en aquest punt de la nostra oració
la seva família no estigués rememorada dar- imprecatòria cal recalcar-la ; :a resposta és
rera seu, darrera del seu èxtasi, bo i espe- barbàrie.	 La culpa d'aquesta vergonya cal
rant el nodriment. Es de suposar doncs que carregar-la a la crítica 'bàrbara, als bàrbars
Roig i Soler devia haver de fer un enorme escribes,	 anastasis,	 anestesis, controladors i
esforç per a reclamar dels seus clients tan taladradors de	 reputacions,	 als	 grafòmans
sols una modesta retribució. Per 'la resta, no i als plomífers d'afició i de colla,	 als ana-
sentia vanitat ni ambició de cap altra mena : listes de toquem i taquem,	 esquirols voca-
no cercava el reclam ni les recompenses ofi- cionals del periodisme fatal, uingits de la In-
cials, aleshores més a!mbicionades que mai signi.ficáncia, distri^buidors de bons de pa i
pels artistes de tot arreu. Medalla d'or per arròs i d'anatemes, adminiseadors zelosus i
ací, medalla d'or .per allà que els governs honestos de l'amistat cenac:ial, vigilants de
d'Espanya i d'altres terres estrangeres ator- la	 vall	 de	 llàgrimes	 i	 policies	 de	 l'eterna
gaven a Roig i Soler, eren medalles que res- glòria.
taven arraconades als ministeris de mantes Oh! com fugia d'aquesta pesta i de totes
instruccions pdbliques, perquè l'artista no es les derivacions el sant home! Ja hi ,passava
basquejava per a reclamar-les, i molt menys pel silenciament i per la .pobresa a canvi d'o-
per anar-0es a cercar. Les revistes illustra- vitar el contagi o tan sols l'acarament amb
des, qué s'atipaven de reproduir i lloar les els pestiferats.	 Lluny, •ben lluny de l'agio-
obres de grans, mitjans i nuls talents, rara- tatge, i poder treballar en la pau de '1'estra-
ment atinaren a fer cas d'un artista com "tosfera urbana, én faç del Sènyer Deus i de
Roig i Soler que, ell mateix, no atorgava les coses bones i admiraibles que el Creador
pdblicament cap valor a la seva producció. ens posa constantment oil pas : això bastava
Els clients acabaren també per decidir que a Joan Roig i Soler ; això és el que basta a
allò tan desmonetitzat pel propi .autor no te- cada artista	 sencer... ;	 la resta	 són	 trons,
nia cap ,preu, 1, no obstant, prou sabia Roig altaveus, carros, tramvies i camions, bom-
i Soler el gran valor de la seva pintura, 1 bes i bales rases, empentes i rodolons, anun-
ben	 bé que sofria de veure-la mal	 inter- cis, baladreig i .pedregada seca.
pretada. La pintura pura, com ho és la de Roig i

En la desestima de 'la pintura de Roig i Soler, ve a ésser una posició pel damunt de
Soler degueren influir també les noves ten- la	 tronada,	 una contemplació	 panorà^mica,
finies, el menyspreu interessat de les noves pregonament i^ntuttiva, del món del Gènesi
gèneres, sempre pretensioses i agressives fins aconseguida a la vora de Déu Pare Totpo-
a la inhumanitat.	 Però el factor principal derós, Creador del Cel i de lla Terra... Oh!
de desva:orització fou segurament l'escassa sobretot Creador de la Terra..., terra de Bla-
educació artística de la nostra crítica. Per- nes i de Sitges, de Vilanova i de Cadaqués,
què es concop que un art sofreixi una lleu

i
de Barcelona i de Sant Feliu de Guíxols, de

i passargera desestima en el mo^memt transi- Comprodon i de Mallorca, d'Andalusia i d'I-
cional entre dues tendències, escoles u mo- tàlia..., de tot arreu on hi ha sol eselatant,
des; però no es concep que tractant-se d'un aigua assolellada, ben blava, i moltes coses
art tan be, tan frainc, com el de . Roig i So- i cosetes, moltes parets blanques per a re-
fer, la desestima hagués estat tan duradora flectir variadament la llum òptima 1 serena,
i tan absoluta fins a l'extrem que les noves esbandida de tempestats.
generacions, després de vint-i-quatre anys de JOAN SACS

Ji ; NERVIOSOS!Prou de patir inútilment, gràcies a les acreditades
6RA6EES POTENCIALS DEL DR. SOIVRÉ
que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la
N e u ro stè n la. 'mp°fen"a ten fofes les seves maniEestado°s),

mal de cep, cansemen4 menfel, pezdue de
memòria, verfígees,£adiga corporal, fremoloa, dispèpsia nervio•
sa, palpitacions, fo ore í fraque fin	 per causengenera Origen de les

udones i fofs els Erfo
n* g

orènícs que 6nyuiuin per cau o Origen espofa.
meni nerviós.

Les Gragees potenclals del Dr. Solvré,
mbe que un medicament s6n un element essencial del cervell, medul'la t fot el sistema nerviós• regene.
ranf el vigor sexual propi de l^edaf, conservant le salut i prulonganf la vida; indicadas especialment als esgo.
Eab en la Seva Joventut per fofa mena d'excessos, ala que verifiquen treballs exceseíua, tant físics com morals
o infel'lecfuals, esportistes. bornes de ciències, financien• arfistes, comercimfs, industrials, pensadors, efe.,
acenseguiof sempre, amb lea Grngees pofenciale del Dr. Soivré, tots als esforços o exercida fà cilment
t disposant l'organisme per rependre'ls sovint i amb el mdxin resultat, arribant a l'extrema vellesa i sense
violentar l'organisme amb energies pròpies de la joventut.

Basta pendre un flascó per convèncer-se n

Venda a 6`60 píes, flascó, en lotes les prloclpals farmàcies d'Espaofa, Portugal 1 tmárIca

NOTA. –DINgtnt-ra t rrameLnt O''25 pu. an ngelh de rorro per al fraeguelg a OIttaise Leboreforio Sbka•
fart', carrer del Ter, 16, Barcelona, rebreu gratis un llibre npticatiu sobre )origen. darenrolllament / tracta.

n•ast ¿aquarhr maraltur

Miquel Farré amb una enorme constància
s'ha dedicat a la seva exaltació, anorreant
prejudicis i en ple domini de la tècnica, des-
prés d'haver aconseguit uns resultats posi-
tius de color, amb tota la graciosa mobilitat
de i'aquarella, s'ha epdinsat pletòric d'entu-
siasme i amb una rellevant dosi de tempe-
rament artístic a fer reeixir un parell de te-
mes que flors en l'actualitat, i en aquesta
modalitat pictòrica, havien estat solament
tractats de cara al cromo amb més o menys
detalls circumstancials d'un bon gust i quali-
tatius.

Aq lestes obres, que són les batejades he-
mònumament El Port i que corresponen als
números g i lo del catàleg, constitueixen
una fita a remarcar per la intenció i el re-
sultat magnífic. Queda demostrat a basta-
ment que l'aquarella portada per una mà
preparada i unes facultats incubades pot ar-
ribar en intensitat i emoció a: lloc exacte
que li pertoca.

Ernest Maragall, — Figura

Pel que més amunt s'ha ,parlat, sembla•
que exlsteix el Prejudici que només és urna
manera de pintar destinada a un elementa-
lisme, a retratar coloraines meridionals, to-
reros i enormes esolats de sol o. bé un tri-
turament considerable del que es pinta ; i .per
desmentir contundentment aquesta idea és
que afirmem la valorable consistència d'una
profundització excellent, amb un ambiènt de
gran qualitat.

En la resta del que exposa es veuen els
sis olis no tan preponderants, tot i haver-hi
alguna tela com la nóm, g plena del pate-
tisme i de la gran densitat atmosfèrica del
natural, que és una obra molt apreciable i
que fa molt bonic de color.

La collecció de les altres aquarelles que
té exposades són la ponderació m'és categò-
rica del :privilegiat lloc de Miquel Farré, que
si va insistint en el punt -de vista de .pintar
coses amh la salsa que posa en El Port pot
promoure, amb dl temps, una mena de re-
volució, un moviment ascensional en el ram,
reconegudament mig oblidat i relegat a un
segon terme, de l'aquare l.la.

ENRIC F. GUAL

raspalls per a tots els usos

articles de neteja — objectes per a presents

André Lhote, el pintor que des de fa un
quant ten^ps exerceix la crítica artística des
de les pàgines de la N. R. F., a .propòsit
d'una exposició de dibuixos de Matisse sus-
tenta aquesta idea, a la qual segurament
donarà :a seva adhesió més d'un crític

(cRecentment, davant T'uns pintors incrè-
duls, jo sostenia que el tipus veritable de
l'exposició .particular — aquesta compareixen-
ça davant d'un tribunal de curiosos — no és
aquest desemlbailatge de teles sense història,
que és costum d'oferir a l'amateur fatigat,
sinó l'exhibició amb llurs satèl•lits : f9ls es-
bossos i els dibuixos d'algunes obres llarga

-ment meditades i dolorosament conduïdes a
un cert estat que momentàniament no es pot
sobrepassar. Aquestes abres plenes de dure-
ses, d'imperfeccions, de repeticions, són ha-
bitualment les que prefereix l'artista per tal
com hi ha provat, desesperadament, de po-
sar-hi una mica d'ell mateix. Són per tant
les que menys fàcilment toquen l'ànima de
l'espectador impacient. D'on la necessitat
d'acompanyar-les de tots els estudis prepa-
ratius : ]'estudi inicial, fet sovint sense ar-
rière-pensée, i els dibuixos, els projectes di-
versos on a poc a poc es mostren l'ambició
del creador i l'orientació de vogades singular
del seu pensament. Una paret coberta d'a-
quests tempteigs instruiria i divertiria mol-
tes persones pel relat que faria dels capritxos
de la inspiració, de les illuminacioms succes-
sives que condueixen el pintor a1 llarg del
camí obscur que va de V'estudi dit directe a
la composició dita definitiva. Cal notar de
pasada que, a l'inrevés del que tenia llac en
el Renaixement, on la tècnica ben definida
implicava un grau d'acabament de l'obi a
més enllà del qual no es podia anar, la tèc-
nica moderna, improvisada a cada instant,
no permet un control de la perfecció. L'obra
moderna no és menada sinó a caps d'ex-
pedients ; no és mai realment acabada, doncs.
Només s'hi torna el dia en què el descoratja

-ment paralitza dls més conscients, i en què
la vanitat endormisca els altres.

»L'exposició ideal de què parlo, i que es
podria titular Història d'un quadro, corres-
pondria a una cultura veritablement «huma-
nista)). Quan el públic posseirà una curiositat
tan subtil, ja no serem d'aquest món. Però
que seria 'bonic de veure l'artista destapar
les seves vacillacions i les bifurcacions del
seu geni, i denunciar ingènuament la fra

-gllitat de les seves afirmacions d'aparat!
Que seria bonic de veure un públic apassio-
nat seguir les deformacions i les simplifica-
cions irhposades a les obres inicials per la
censura de ]''esperit tècnic, jqnyit a la dura
tasca d'allò que cal dir-ne l'estilització !»
El que proposa Lhote fóra, doncs, alguna

cosa de semblaint al que es fa amb certes
edicions de grans autors, en les quals l'eru-
dit que les té a càrrec oro negligeix cap va-
riant, per petita que sigui, d'una edició auto-
ritzada, o les més mínimes correccions que
pugui trobar en el manuscrit. Potser, però,
tot això és una mica massa partir cabells en
quatre.

Ezit en la mida
Corbates inarrugables

'	 Pijames a bon preu

JAUME I, lt
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Galeries S Y RA
DIPUTACIÓ, 262 - Telèfon 18710

Exposicions d'art

Objectes per a presents

electritzat per un corrent sensible, aplicant
capes superposades de matèria, les quals
s'encomanen la Eensiibilitat l'una per l'escalf
de l'altra i arriben a un final raspallat ,per
una tècnica molt fina i intelligent.

Hi ha alguna fibra en la qua: aquesta sen-
sibilitat que dèiem queda en un ,primer pla
massa exagerat i que porta a una mica de
desenglobament constructiu, però amb um
mèrit prapi perquè és urna traducció alta-
ment simpàtica, que no arriba mai a ésser
una realització incongruent.

En total, són obres en les quals s'entreveu
clarament un gran fons de •psicologia, apli-
cada a un concepte escultòric, que expressa
elegantment una hieràtica sensació de dig-
u fitat.

Els que creiem en els atavismes podem
fer-nos càrrec que en e: conjunt de 1'expo-
sició vetlla aquella serenor encomanada del
gran poeta, aquella suibtil i alada visió que
es desprèn dels nuclis emotius de d'home, i
creiem que Maragali tant podria fer escultura
com pintura carn qualsevol manifestació de
l'art prescindint dels oficis i aplicant sola-
ment la seva intuïció sensitiva, gran secret
i gran dot metafísics de l'art en general.

Producte d'aquest estat és l'e:a^boració de
la figura que reproduïm, dels dos 'baixos re-
lleus, de la figura núm. q, de la núm. 1.

En els baixos relileus esmentats, sortits
d'un dibuix de gràcia estupenda, Maragall
ha posat una ,profu,nditat de sontiment infi-
nita i queden d'una importància evident sota
qualsevulla dels aspectes que es puguin de-
manar.

La figura núm. 9 és així mateix una pro-
diga'litat .artística que llueix el fons al•ludit,
agermanat d'una técnica perfecta i que dóna
la certesa d'una traça que existeix a més
de les virtuts essencialment sensibles.

Es de desitjar que l'escultor es dediqui a
un treball implacable amb una intensitat ben
crescuda per arribar, reso:tes les dificultats
parasitàries de totes les vocacions, a una si-
tuació •eminent entre la nava generació es-
cultòrica catalana.

Miquel Farré
Amb Miqudl Farré, que ara exposa a la

Sala Busquets, ens trobem davant el cas
d'haver-lo de situar com un dels màxims,
potser el punt culminant, dels aquarellistes
d'avui dia.

Farré, de la técnica transparent, de justa
i ràpida plasmació de valors de l'aquarella,
en fa una gràcil i facilíssima qüestió. Do-
mina tot el que són dificultats amb una gran-
diloqüència magnífica, té una sèrie de res-
sorts professionals que el porten a passar de-
cisivament per damunt la carrera plena d'en

-trelbancs d'ofici i amb una majestat idònia
per la mateixa carrera, un bon xic abando-
nada, d'aquesta classe de pintura i que per
tant i indiscutiblement el ,posa en el lloc que
ham dit amb tota la consciència.

De l'aquarella, sense saber ben bé per què,
se n'ha fet una mena d'art menor, que no
ha passat en el nostre país gairebé mai a
una -essonàmcia definitiva,
Potser han estat les senyoretes aficionades

que por por d'embrutar-se els dits han adap-
tat el gènere i han portat aquesta versió a
un camí de pintura femenina per antono-
màsia, apartada de la viabilitat cotitzable
en el mercat adquisitiu i que, per tant, l'han
deixat bastant mal parada per al seu cultiu.

GUTEMBERG, S. A.
Maquinària, Tipus, Filetatge de

bronze, Tintes i Utillatge per les

Arts Gràfiques

Agullers, 1 1 Via Laletana, 4
Tel. 15524 • BARCELONA

rambla catalunya, 40



--Mamà, amaga la ratera, que el gat s'o-
fendrà si la veu.

(The Humorist, Landres)
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—Un quart de bitllet,	 --Mig bitllet.	 —Un bitllet.

(Ric et Rac, París)
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El simi. —  El vell Darwin es deu haver
uivocat No és ossible nhn p els nostres^1q

descendents hag 
P

in degenerat fins aquest
punt. ^ 	 La Perla torna a córrer ;pel barri... !

(Notenkraker, Copenhagueu)	 (Gringoire, Paris)
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ELS DISCOS

Mca p© 11 ir 6 teatral
s'ha enamorat també d'aquest gènere, bas

-tant lleuger i evidentment desproporcionat a
la capacitat de molts artistes corn és Benia-
mino Gigli, de. veu extensa, clara, que es
gronxa amb aquestes senzilles melodies.

Chapí, un dels conreadors de l'anomenada
zarzuela grande, va ésser des músics de més
consciència artística d'entre els molts que es
van aprofitar de l'èxit d'aquest gènere que
encara perdura. La bruja és de les produc-
cions més ben fetes de'1 teatre lírie espanyol,
tant que té condicions suficients per a no
ésser compresa pels habituals amateurs dél
gènere. La cèlebre jota és cantada pel tenor
Fleta amb encert que tothom li reconeix.
Musicalment, perb, preferim l'ària que confié
aquest mateix disc, per a la qual calen con-
dicions vocals no vulgars i que el tenor Fleta
esmerça a bastament.

Una fantasia de Tàpera Manon de Masse-
net ens dóna esment de la facilitat d'adap-
tació de l'Orquestra Marek Wdber, que ha
deixat ací tota l'instrumentació típica del jazz
suplint els instruments d'aquest pels de cor-
da, que s'avenen més a les cadencioses me-
lodies de Massenet, tan populars i sentides
tantes vegades, però que ben interpretades
no fatiguen gràcies a llur amabilitat i ele-
gància.

J. G.

Els Segadors. — Arr. Millet. — Orfeó Ca-
talà. — Cia. del Gramòfon DA 4233•

A) Himne patriòtic. — B) Cant del po-
ble.

Aires de Castilla. — Gombau i Guerra. —
La Argentinita. — Cia. del Gramòfono DA
423i•

Sones de Asturias.—López i Navarro.—Id.
Cançons populars antigues. — La Argenti-

MIERCAT D'ESCLAVES	 transcrits a multitud d'instruments, puix en nita. — Cia. del Gramòfono DA 4234•
tots reïxen. Ja havíem sentit transcrvpcions	 Id. íd. Zarongo gitano. — Id. Id.

—Pot pagar-se en dotze mensualitats?	 de guitarra i ara el guitarrista Pujol ha	 La vida breve. — Falla. — Dança. 
(Candide, París)	 arranjat dos fragments d'EI Tricornio i de Cuervas i Pujol. — Cia. del Gramòfono DA

La vida breve, a dues guitarres, que inter- 4232,
reten ell i Matilde Cuevas.	 El soirzbrero de tres picos. - Id, íd.

L'operística italiana, que abans praporoio-	 Lucia, Luci. — Curtís. — Beniamino Gi-
na,va firagments perquè els divos s'esplaiessin,	 gli. — Cia. del Gramòfono DA 1292.
sembla haver-se esgotat i aquests han de re-	 ((A canzonen e Napole. — Id, íd.
córrer a d'altre gèneres per a omplir discos.	 La bruja. -- Chapí. — Fleta. — Cia. del
Ja Titto Sohipa havia popularitzat la música Grasnòfono DB 1746,
italiana de melodia extremadament senti- 	 Id, id. Jota. — Id, íd. íd.
mental que a base d'una cançó napolitana o	 Manon. — Massenet. — I i II part. 
veneciana dóna lloc a lluïment d'aquests ar-	 Cia. del Gramòfono AF 496.
tistes. Darrerament el mateix cinema sonor	 Orq. Mare ka Weber.
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—1 de qué va morir el seu marit ?
—Aixafat.
—Ja m'ho pensava,

(Dimanche illustré, Paris)

Una de les entitats que de més temps ha
conreat el catalanisme en totes les seves ma-
nifestacions ha estat l'Orfeó Català i els ha-
bituals concurrents als seus concerts espera-
ven sempre al final d'audició d'Els Segadors
carn el pinyol obligat que s'havia de repetir
fins a la sacietat. Avui, carn que ja no és
fruita prohilbida, e; públic no és tan exigent,
però l'Orfeó Català continua cantant el vell
himne rejovenit amb una harmonització am-
pullosa que li ha donat el mestre Millet, i
segurament dl disc que conté aquesta im-
pressió farà bon servei, ara que tantes ve-
gades s'empra per a actes i festes, en lloc
d'altres interpretacions barroeres que s'acos-
tumen. Porta al dors dos himnes patriòtics,
l'un anònim i d'altre amb lletra de Josep Ma-
ria de Sagarra que musicà fa un temps el
mestre Vives i que dissortadament no ha
arrelat. A base d'una coneguda cançó popu-
lar de senïrlla :melodia, és construït, ,però
de seguida es nota la necessitat d'un suport
instrumental, confiat ací a la Cobla Baree-
lona, que acompanyi les veus que entona la
melodia.

Els discos de l'Argentinita, que fins ara
havíem sentit, recolzaven en el domini que
aquesta artista té de tots eis efectes 11am-
pants, dels reipiquets de talons i castanydles
que al disc amb una melodia popular feien
l a el seu efecte. Evidentment són de més
valor els discos darrers, que ens mostren
aquesta artista que canta amb una gràcia
inimitable tot un enfilall de refranys popu-
lars espanyols accentuant la nota irònica i
fins picaresca de la lletra ; d'entre tots pre-
ferim els arranjaments de García Lorca, i
principalment dl Zorongo gitano, d'una viva-
citat i ritme encoratjadors.

Hi ha fragunents de Falla que han estat

AF-OA
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LAIETANA, 18, PRAL. B. - BARCELONA

Couerv! la pel saua, ilota, jora tresca i gamada

if!t!7	eprcsa, amó higiene, simp1em2fll

EL DUBTE DEL CEN`EAUR'E
—Quina triar?

(Marianne, París)

--De manera que vostè és caricaturista.
Doncs ara li arrencaré el queixal com els den-
tistes que ,pinten vostès.

(Lustige Kolner Zeitung, Colònia)

Tingui un xíllin^g i miri si em troba el
meu marit.

— Perdoni, senyora ; estic (buscant un ma-
rit de dos xílings.

(London Opinion)

—No llogo aquesta habitació a tothom.,.
^Es aquí que el meu marit es va tornar ioig.

(The New Yorker)

L'eficàcia de la publícítat en el F. C. ME-
TROPOI,ITA de Barcelona, la demostra
el fel que és el mitjà de propaganda
ufilitzaf per les Cases més írnpor^an^s

de iots els rams.
®®

Concessionària exclusiva:

(Secció Metro Transversal í enllaç Ferrocarril del Nord)
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Carrer de Tarragolla, 1, 2,
MADRID
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CATALÀ
llegeix demà i cada dia

La . Puhuicifa
DIARI CATALÀ

Informacions completes
Arficles dels millors escriptors
Seccions especials de Polífica,
Arts, Liferafura, Música, Ràdio,
Finances, Esporos, efc., efc.
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